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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองที่ตําบลแกใหญ ตําบลทาสวาง ตําบลนอกเมือง
ตําบลแสลงพัน ธ ตําบลในเมือง ตําบลสลักได ตําบลคอโค และตําบลเฉนียง อําเภอเมืองสุริน ทร
จังหวัดสุรินทร ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือ ชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข อ ๒ ให ส อดคลอ งกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีน โยบายเพื่อจัด ระบบการใชประโยชนที่ดิ น
โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ การบริหาร การปกครอง
การศึกษา และการคมนาคมขนสงของจังหวัดสุรินทร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
(๒) สงเสริม และพัฒนาดานที่อยูอาศัย พาณิช ยกรรม และเกษตรกรรมใหสอดคลองกับ
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
(๓) เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวและการกระจายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
(๔) เพื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นา และควบคุ ม การขยายตั ว ของเมื อ งสุ ริ น ทร ใ นอนาคต
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและไดมาตรฐาน
(๖) สงเสริมและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสงใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน
ในอนาคต
(๗) สงเสริมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
(๘) อนุรักษสถานที่ที่มีคุณคาในดานการสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(๙) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมนี้ จึงไดกําหนดมาตรการและวิธีดําเนินการ
ดังนี้
(๑) กําหนดพื้นที่ผังเมืองรวมดวยวิธีจําแนกการใชประโยชนที่ดินไว ๑๑ ประเภท ตามกิจกรรม
และเงื่อนไขที่จะอนุญาตใหดําเนินการได เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท
(๒) กํา หนดการใชป ระโยชน ที่ ดิน ตามบทบาทหน าที่ แ ละการใหบ ริ การในแตล ะชุม ชน
โดยจัดเตรียมพื้นที่พรอมทั้งจัดระบบคมนาคมขนสง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
(๓) กํ า หนดพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาทางด า นพาณิ ช ยกรรม อุ ต สาหกรรม และ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ใหสอดคลองกับโครงสรางทางกายภาพและความตองการของชุมชน
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(๔) จัดระบบโครงขายคมนาคมใหสัมพันธกับหนาที่และสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน
ในอนาคต
(๕) ควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้น ที่เกษตรกรรม โดยกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นที่ไมสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินหลัก และหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
ที่ขัดกับวัตถุประสงคการใชประโยชนที่ดินดังกลาว เพื่อเปนการสงวนรักษาพื้นที่เพื่อการเกษตร
(๖) ควบคุมการใชประโยชนที่ดินในบริเวณแหลงน้ํา ที่ดิน สาธารณประโยชนของชุม ชน
และพื้นที่ริมฝงแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อปองกัน ปญหาน้ําทวมและปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
สงเสริมความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และรักษาสภาพภูมิทัศนที่ดีของชุมชน
ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๗ การใช ประโยชนที่ ดิน ตามแผนผังกํา หนดการใช ประโยชนที่ ดิน ตามที่ได จําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนทีด่ นิ
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(๕) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ม ว งอ อ น ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
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(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปน
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
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(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๙) โรงฆาสัตว
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดิน ริม ฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๙ ที่ดิน ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน ปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวน แตเปน การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค
ขอ ๑๐ ที่ดิน ประเภทพาณิช ยกรรมและที่อ ยูอ าศัย หนาแนน มาก ใหใ ชป ระโยชน ที่ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๑๒
และหมายเลข ๓.๑๓
(๗) โรงฆาสัตว
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวน แตเปน การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรม
คลั ง สิ น ค า การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป น ส ว นใหญ สํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๓) จัดสรรที่ดนิ เพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวน แตเปน การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค
ขอ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ประกอบกิจ การในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวา ดวยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํา พวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินคา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป น สวนใหญ สํา หรับ การใชประโยชนที่ดิ น เพื่อ กิจการอื่ น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวน แตเปน การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค
ขอ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต เ ป น สว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๘) การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว เวนแตเปนการดําเนินการ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในกรณีที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๗) และ
เพื่ อ การอยู อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห อ งแถวหรื อ ตึ ก แถวตาม (๙) ดํ า เนิ น การ
ในโครงการจัดสรรที่ดิน เดียวกัน ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจการดังกลาวรวมกัน ไมเกินรอยละหา
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

การใชประโยชนที่ดิน ริม ฝงลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของลําหวยหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ที่ดิน ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเปนของรัฐ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน
ที่ดิน เพื่อนั น ทนาการหรือเกี่ ยวของกับ นัน ทนาการ การรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศั ย
เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๔) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวน แตเปน การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบัน การศึกษา ใหใชประโยชนที่ดิน เพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการอนุรักษโบราณสถาน โบราณคดี หรือสาธารณประโยชนเทานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ หมายเลข ๙.๓ หมายเลข ๙.๑๐ และในพื้นที่บางสวน
ของที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๕ และหมายเลข ๙.๘ ตามรายการดังตอไปนี้ ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยไดดวย
๙.๕ ดานเหนือ

จดแนวเขตโบราณสถานกําแพงเมือง – คูเมือง จังหวัดสุรินทร

ชั้นนอก
ดานตะวันออก

จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน

หมายเลข ๒๑๔
ดานใต

จดแนวเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร

ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ชั้นนอก
หมายเลข ๒๑๔
๙.๘ ดานเหนือ

จดแนวเขตโบราณสถานกําแพงเมือง – คูเมือง จังหวัดสุรินทร

ชั้นใน
ดานตะวันออก

จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก

ดานใต

จดแนวเขตโบราณสถานกําแพงเมือง – คูเมือง จังหวัดสุรินทร

ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๐

ชั้นใน
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อการอยู อ าศัย ตามวรรคสอง ให ใ ช บัง คั บแก ผู ที่เ ข ามาอาศั ย อยู
กอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ใชบังคับเทานั้น และใหเปนไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กรมธนารักษและกรมศิลปากร
รวมกันกําหนด
ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๙ ให ผูมี อํ านาจหนา ที่ใ นการควบคุ ม การก อสร างอาคารหรื อ การประกอบกิ จการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

๘

๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

๒

หรือเหือดแหง

ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม

ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชแข็ง

อาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปน

(๑) การฆาสัตว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

คลังสินคา

หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือ

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช

(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่
๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร
พ.ศ. ๒๕๔๙

ได

ได

๑

ได

ได

๒

ได

ได

ได

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ได

๑

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ

๑๓

๑๒

๑๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช

๙

๓

ได

๑

๒

๓

๑

ได

ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

ได

ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

เครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือ

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ

(๑๑) การทําไอศกรีม

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก

เม็ด หรือชิ้น

ได

ได

(๒) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน

ได

(๑) การทําขนมปง หรือขนมเค็ก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง

ได

๒

(๓) การปนหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช

ได

๑

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ได

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

(๒) การทําแปง

๒

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ได

๑

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ

๖๑

๔๑

๒๒

๒๐

๑๔

ลําดับที่

เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องมือ

การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)

(๔) การพิมพสิ่งทอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย

(๑) การทําน้ําดื่ม

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใด

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่

หรือ ตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ได

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

ได

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

ได

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

๓

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ได

ได

ได

๑

ได

ได

ได

ได

๒

ได

ได

ได

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ

๖๙

๖๖

๖๕

๖๔

ลําดับที่

Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช

Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash

Electronic Data Processing Equipment or

(Digital or Analog Computers or Associated

ปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ

โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องคํานวณ

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

ใชในการกสิกรรม หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึง

โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับ

อุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรือ

โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต

หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

๔

ได

ได

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ได

ได

๑

ได

ได

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ

๗๐

ลําดับที่

ประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

นั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวน

อุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑ

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ

สําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกชอนของ

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวง

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

หรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟหรือ

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับ

โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา

ผลิตภัณฑดังกลาว

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

อัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

เครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่อง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ได

ได

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

ได

ได

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

๕

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ได

ได

๑

ได

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ

๗๒

ลําดับที่

ชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว

เอ็กซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโดป หรือเครื่องหรือหลอด

or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

(Fixed or Variable Electronic Capacitors

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor

ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปน

วิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ

หรือโทรเลขชนิดมีสาย หรือไมมีสาย เครื่องสง

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดีทัศน) แผนเสียง

คําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

บันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึก

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือ

โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ได

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

ได

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

๖

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ได

๑

ได

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หมายเหตุ

๙๕

๙๒

๘๔

ลําดับที่

ของยานดังกลาว

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

ดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน

( ไมมีการแกะลางหรือแปรสภาพวัตถุดิบ)

โรงงานหองเย็น

หรืออัญมณี

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ได*

ได

ได

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

๗

ได*

ได

ได

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ได

ได

๑

ได

ได

ได

๒

หมายเหตุ

ได

ได

และที่พักนักทองเที่ยว

โรงแรม หางสรรพสินคา

ที่เปนสวนหนึ่งของกิจการ

ได เฉพาะการประกอบการ

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๙๘

๙๖

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ไมมีการฟอกยอมสี)

ลําดับที่
ได
ได *
โรงงานจําพวกที่

หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด

หรืออัญมณี

ที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได*

ได

ได

๑

๓

ได*

๑

๒

โรงงานจําพวกที่
๓

ได*

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ได*

ได

๑

๒

๓

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๒

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

(๓) การพนสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘

ได

ได

ได

๑

ได

๒
ได

๓

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

นักทองเที่ยว

โรงแรมและที่พัก

ที่เปนที่อบนึ่งของกิจการ

เฉพาะการประกอบการ

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร
พ.ศ. ๒๕๔๙
––––––––––
การใชประโยชนที่ดิน ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ

จดเสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล ๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีธนามิตร

บรรจบกับถนนเทศบาล ๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนเทศบาล ๓ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
ดานตะวันออก

จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันตก และถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก

ดานใต

จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตเทศบาลเมืองสุริน ทร และเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร

กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๓
๑.๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดถนนปทมานนท ฟากตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับคลองสงน้ําชลประทานสายใหญ

ฝงขวา ฝงตะวันตก และหวยทับพล ฝงตะวันตก
ดานใต

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนสาย ข

๑ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ

จดเสน ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีธนามิต ร

สถานีทดลองขาวสุรินทร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร และหวยทับพล ฝงใต
ดานตะวันออก จดแขวงการทางสุรินทร และถนนปทมานนท ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนศรีธนามิตร ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันออก

๑.๔ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนปทมานนท ฟากตะวันออก

๒

๑.๕ ดานเหนือ

จดถนนศรีธนามิตร ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑ และ

วัดเทพสุรินทราราม
ดานตะวันตก
๑.๖ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร

๑.๗ ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานใต

จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนปทมานนท ฟากตะวันออก

๑.๘ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ และเขต

โบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก
ดานตะวันตก
๑.๙ ดานเหนือ

จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต และโรงเรียน

บานโคกมะเมียน
ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟาก
ใต จนไปบรรจบและเปนแนวเสนตรงเดียวกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวัออก และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ดานตะวันตก

จดสถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดสุรินทร

หมายเลข ๒๒๖
สํานักประชาสัมพันธ เขต ๒ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร และสํานักงานประมง
จังหวัดสุรินทร
๑.๑๐ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๓

ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ฝงตะวันออก

๑.๑๑ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ เสนตั้งฉาก

กับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จุดซึ่งทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับถนนปทมานนท
และเสนขนานระยะ ๑๑๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ดานตะวันตก จดถนนปทมานนท ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดวัดโคกบัวราย ถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๖
ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนหลักเมือง ฟากเหนือ

ดานตะวันตก จดเขตโบราณสถานกํ าแพงเมื อง - คูเ มือง

จั งหวั ด สุริ น ทร

ชั้นนอก
๑.๑๓ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๖
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๖
ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับหวยเสนง ฝงตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวัน ออกเฉียงเหนือ ฟากใต

และเขต

โบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก
ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก
ดานใต

จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก และวัดโคกบัวราย
๑.๑๕ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๔

๑.๑๖ ดานเหนือ

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๑.๑๗ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๖
ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ฝงตะวันออก
๑.๑๘ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน
ดานใต

จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๑.๑๙ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต และหนอง

ดองกระเม็ด
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
๑.๒๐ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดเสน ขนานระยะ ๑๒๐ เมตร กับศูน ยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๒๑ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน
ดานใต

จดถนนหลักเมือง ฟากเหนือ

ดานตะวันตก จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ

จดถนนหลักเมือง ฟากใต และโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุรินทร

ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน

๕

ดานใต

จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๑.๒๓ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน
วัดพรหมสุรินทร และถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

ดานตะวันตก

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๑.๒๔ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๕ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก คลองสงน้ําชลประทานสายใหญ
ฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

และถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๒๕ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๑๒๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๖ ดานเหนือ

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต

ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากเหนือ
ดานใต

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออก
๑.๒๗ ดานเหนือ

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทรชั้นนอก

ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนภักดีชุมพล
ดานใต

จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร

ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑.๒๘ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๕ ฟากใต

ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก

๖

ดานใต

จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ค ๖ ฝงตะวันออก

๑.๒๙ ดานเหนือ

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต

ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออก

๑.๓๐ ดานเหนือ

จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก และสถานีเรดารตรวจอากาศ
สุรินทร กรมอุตุนิยมวิทยา
ดานใต

จดถนนสาย ค ๗ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออก

๑.๓๑ ดานเหนือ

จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ที่จุดซึ่งอยู

หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ เปนระยะ ๑๓๐ เมตร และเสนขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ที่จุด
ซึ่งหางจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๐๗๗ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากตะวันออก

๑.๓๒ ดานเหนือ

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัด สุริน ทร

ชั้นนอก และถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ค ๗ ฟากเหนือ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน สํานักงาน

ขนสงจังหวัดสุรินทร และศาลจังหวัดทหารบกสุรินทร
ดานตะวันตก
๑.๓๓ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนภักดีชุมพล
จดถนนสาย ค ๕ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ง ฟากตะวันตก

๗

ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๕

ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

เขตเทศบาลเมืองสุรินทร และคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออก
๑.๓๔ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ที่จุดซึ่งอยู
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ เปนระยะ ๖๒๐ เมตร
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ง ฟากตะวันออก

หมายเลข ๒๐๗๗
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑

ดานตะวันออก จดวัดเทพสุรินทราราม
ดานใต

จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก

๒.๒ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑

ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดวัดเทพสุรินทราราม

๒.๓ ดานเหนือ

จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สํานักประชาสัมพันธ
เขต ๒
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑๑๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสาย

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๔ ดานเหนือ

จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนปทมานนท ฟากตะวันตก

๘

ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑๑๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสาย

ดานตะวันตก

จดสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สํานักประชาสัมพันธ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขต ๒
๒.๕ ดานเหนือ

จดถนนกรุงศรีใน ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนกรุงศรีนอก ฟากตะวันออก

๒.๖ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสุริย กานต ฟากเหนือ หนองโดนแน และโรงเรีย น

เทศบาล ๒ “วิภัชศึกษา”
ดานตะวันตก
๒.๗ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
๒.๘ ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก

๒.๙ ดานเหนือ

จดถนนหลักเมือง ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนกรุงศรีนอก ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๑๐ ดานเหนือ

จดถนนสุริยกานต ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๙

๒.๑๑ ดานเหนือ

จดถนนหลักเมือง ฟากใต ศาลากลางจังหวัดสุรินทร

ดานตะวันออก จดถนนกรุงศรีนอก ฟากตะวันตก และสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร
ดานใต

จดถนนกรุงศรีนอก ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันออก และโรงเรียนเทศบาล ๑

“สุรินทรวิทยาคม”
๒.๑๒ ดานเหนือ

จดวัดศาลาลอย สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร

และสํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร
ดานตะวันออก จดสวนสาธารณะเทศบาลเมืองสุรินทร และถนนสิรินธร ฟาก
ตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ค ๕ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดสถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร สภากาชาดไทย สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุรินทร บานพักอัยการ และบานพักสัสดี
๒.๑๓ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๕ ฟากใต และวัดจําปา

ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ และวัดจุมพลสุทธาวาส

ดานตะวันตก

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน

ที่วาการอําเภอเมืองสุรินทร สํานักงานที่ดินอําเภอเมืองสุรินทร สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร
๒.๑๔ ดานเหนือ

จดสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สํานักงานประปาจังหวัดสุรินทร

การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร และหนวยมาเลเรียที่ ๖ สุรินทร
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนภักดีชุมพล
ดานใต

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑

ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๑๑๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานีเวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สํานักประชาสัมพันธ เขต ๒

๑๐

ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จุด
ซึ่งทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับถนนปทมานนท
ดานใต

จดถนนปทมานนท ฟากเหนือ และเขตทางรถไฟสายตะวันออก

เฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
๓.๒ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนธนสาร ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ค ๓ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๓.๓ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนจิตรบํารุง ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนธนสาร ฟากตะวันออก

๓.๔ ดานเหนือ

จดถนนจิตรบํารุง ฟากใต และถนนสาย ข ๒ ฟากใต

ดานตะวันออก จดซอยงามศิริ ฟากตะวัน ตก เสน ขนานระยะ ๑๐ เมตร กับ
หนองบัว ฝงตะวันออก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ถนนศิริรัฐ ฟากตะวันตก ถนนสุริยกานต ฟากใต และถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ เขตโบราณสถานกําแพงเมือง -

คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก และวัดหนองบัว
ดานตะวันตก
๓.๕ ดานเหนือ

จดถนนจิตรบํารุง ฟากตะวันออก
จดหนองสระถลา ถนนเทศบาล ๑ ฟากใต สํานักงานปาไม

จังหวัด สุรินทร บมจ. ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
สาขาสุรินทร และ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขสุรินทร
ดานตะวันออก จดถนนธนสาร ฟากตะวันตก

๓.๖

ดานใต

จดถนนกรุงศรีใน ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันออก

ดานเหนือ

จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก

๑๑

ดานใต

จดถนนสุริยกานต ฟากเหนือ ถนนศิริรัฐ ฟากตะวันออก และ

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ

๑๐ เมตร กับหนองบัว ฝงตะวันออก และซอยงามศิริ ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ

จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนจิตรบํารุง ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนกรุงศรีใน ฟากเหนือ และสํานักงานเทศบาลเมืองสุรินทร

ดานตะวันตก

จดถนนธนสาร ฟากตะวันออก

๓.๘ ดานเหนือ

จดถนนกรุงศรีใน ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนธนสาร ฟากตะวันตก

๓.๙

ดานใต

จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนเทศบาล ๓ ฟากตะวันออก

ดานเหนือ

จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดวัดศาลาลอย สถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร สภากาชาดไทย

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุรินทร บานพักอัยการ และบานพักสัสดี
ดานตะวันตก

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร

ชั้นใน และถนนจิตรบํารุง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๓.๑๐ ดานเหนือ

จดถนนกรุงศรีใน ฟากใต

ดานใต

จดวัดบูรพาราม ศาลจังหวัดสุรินทร ศาลแขวงสุรินทร และ

ดานตะวันตก

จดถนนธนสาร ฟากตะวันออก

วัดกลางสุรินทร
๓.๑๑ ดานเหนือ

จดถนนสุริยกานต ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก

๓.๑๒ ดานเหนือ
ไมปรากฏชื่อ

จดเสนขนานระยะ ๑๒๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

๑๒

ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๓.๑๓ ดานเหนือ

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต

ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑๒๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก

ไมปรากฏชื่อ
๓.๑๔ ดานเหนือ

จดถนนกรุงศรีนอก ฟากใต

ดานตะวันออก จดถนนภักดีชุมพล ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร

ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนภักดีชุมพล

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอกและสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร
สํานักงานประปาจังหวัดสุรินทร การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร และ
หนวยมาเลเรียที่ ๖ สุรินทร
๓.๑๕ ดานเหนือ

จดสวนสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร

ดานตะวันออก จดวัดจุมพลสุทธาวาส
ดานใต

จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนภักดีชุมพล ฟากตะวันออก

๓.๑๖ ดานเหนือ

จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนภักดีชุมพล
ดานใต

จดสํานักงานขนสงจังหวัดสุรินทร และศาลจังหวัดทหารบกสุรินทร

ดานตะวันตก

จดถนนภักดีชุมพล ฟากตะวันออก

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑

ดานเหนือ

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต

ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก

๑๓

ดานใต

จดการไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีควบคุมการจายไฟฟาจังหวัด

สุรินทร และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) สุรินทร
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับคลองสงน้ําชลประทานสายใหญ

ฝงขวา ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔
๔.๒ ดานเหนือ

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๔
ดานใต

จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ที่จุดซึ่งคลอง

สงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔
ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ที่จุดซึ่งอยู
หางจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๐๗๗ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ดานตะวันตก

จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ที่จุดซึ่งอยู

หมายเลข ๒๐๗๗
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ เปนระยะ ๖๒๐ เมตร
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑

ดานเหนือ

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุด

ซึ่งคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ตัดกับทางหลวงชนบท สร. ๔๐๒๖ (แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๓๗๘ - เมืองสุรินทร) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน
สายใหญ ฝงขวา ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก

๑๔

ดานใต

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ โรงเรียนบานแกใหญ

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมืองบานแกใหญ จังหวัดสุรินทร และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
๖.๒ ดานเหนือ

จดหวยทับพล ฝงตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุด

ซึ่งคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ตัดกับทางหลวงชนบท สร. ๔๐๒๖ (แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๓๗๘ - เมืองสุรินทร) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน
สายใหญฝงขวา ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก

จดหวยทับพล ฝงตะวันตก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

เสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล ๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีธนามิตรบรรจบกับถนนเทศบาล ๓ ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๓ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนเทศบาล ๓
ดานใต

จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก

ดานตะวันตก

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวัน ตก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ

๑๐๐ เมตร กับคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ฝงตะวันตก
๖.๓

ดานเหนือ

จดเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมืองบานแกใหญ จังหวัดสุรินทร

วัดปทุมธรรมชาติ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑๔ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา
ฝงตะวันออก
ดานใต

จดการไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีควบคุมการจายไฟฟา จังหวัดสุรินทร

บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) สุรินทร สถานีทดลองขาวสุรินทร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร
และเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีธนามิตร
ดานตะวันตก

จดหวยทับพล ฝงตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

ดานเหนือ

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร

ฟากตะวันออก
๖.๔

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

๑๕

ดานใต

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก
๖.๕

ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดหวยทับพล ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับคลอง

สงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก
เสน ตั้งฉากกับทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑๔ ที่จุด ซึ่งคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา
ตัดกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๔
๖.๖

ดานเหนือ

จดการไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีควบคุมการจายไฟฟาจังหวัดสุรินทร

และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) สุรินทร
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก
๖.๗

ดานตะวันตก

จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออก

ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต

ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร
ดานใต

จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร

กับคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ฝงตะวันตก
๖.๘

ดานเหนือ

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร

กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับคลองสงน้ํา
ชลประทานคลองซอย ๑ ซ – ข ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก และเขตเทศบาลเมืองสุรนิ ทร
ดานใต

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดหวยเสนง ฝงตะวันออก

๑๖

๖.๙

ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก

จดสถานีวิทยุแหงประเทศไทย สํานักประชาสัมพันธ เขต ๒

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร และสํานักงานประมง จังหวัดสุรินทร
ดานใต

จดหวยเสนง ฝงเหนือ

ดานตะวันตก

จดหวยเสนง ฝงตะวันออก

๖.๑๐ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๖ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนตรงที่ตอตรงเปนแนวเสนตรงเดียวกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ฝงตะวันออก
ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดสถานีวิทยุแหงประเทศไทย สํานักประชาสัมพันธ เขต ๒

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร และสํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร
๖.๑๑ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากใต

ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากตะวันตก
ดานใต

จดเรือนจําจังหวัดสุรินทร และทัณฑสถานเปดโคกตาบัน

ดานตะวันตก

จดหวยเสนง ฝงตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง
๖.๑๒ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากใต คลองสงน้ําชลประทาน

คลองซอย ๑ ซ - ข ฝงตะวันตก เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๒๖ และเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดคายวีรวัฒนโยธิน

ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๓ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร )
ฟากตะวันตก

๑๗

ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกวัดไตรรัตนาราม

โรงเรียนบานไถงตรง และคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออก
๖.๑๔ ดานเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต

ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

ฟากตะวันออก
๖.๑๕ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากใต

ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากตะวันตก
ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ฟากเหนือและวัด

ดานตะวันตก

จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ที่จุดซึ่งอยู

ใหมศรีมากทอง
หางจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทรไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๐๗๗ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๐๗๗ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๖ เปนระยะ ๑๓๐ เมตร
๖.๑๖ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ ฟากใต

ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร )

ฟากตะวันออก
๖.๑๗ ดานเหนือ

จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๕
ดานตะวันออก จดถนนสาย ง ฟากตะวันตก

๑๘

ดานใต

จดถนนสาย ค ๖ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตสนามบินสุรินทรภักดี

๖.๑๘ ดานเหนือ

จดถนนสาย ค ๗ ฟากใต สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร และ

สนามศรีณรงคจางวาง
ดานตะวันออก จดเขตสนามบินสุรินทรภักดี และถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต

จดถนนสาย ง ฟากเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ดานตะวันตก

จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๖.๑๙ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร จากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๐๗๗ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากตะวันตก
ดานใต

จดโรงเรียนสุรินทรราชมงคลและศูนยศิลปาชีพอีสานใต

ดานตะวันตก

จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันออกและ

ฝงเหนือ และถนนสาย ง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๕ หมายเลข ๗.๑๖ และหมายเลข ๗.๑๗
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน บริเวณหมายเลข ๘.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๒๐ ดานเหนือ

จดเขตโรงพยาบาลคายวีรวัฒนโยธิน

ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ฝงเหนือ

ดานตะวันตก

จดสถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.๑ สุรินทร โรงซอมเครื่องจักรกล

ฝายวิศวกรรมเครื่องกล สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร สวนสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” และสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๖.๒๑ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗ ฟากใต

ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

๑๙

ดานใต
จดโรงงานปุยอินทรีย องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสถานี
อนามัยตําบลนอกเมือง
ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากตะวันออก
๖.๒๒ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําชลประทานคลองซอย ๑ ซ - ข ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก สํานักงาน
พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองกําลังสุรนารี โรงกรองน้ําประปา ๒ การประปาจังหวัดสุรินทร และสถานี
ประมงจังหวัดสุรินทร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรนิ ทร) ฟากเหนือ
และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๒๓ ดานเหนือ
จดหวยเสนง ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร) และกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
๖.๒๔ ดานเหนือ
จดหวยเสนง ฝงใต และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
สุรินทร
ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ฟากเหนือ และศูนยการแพทยและเภสัชกรรมไทย
ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติจังหวัดสุรินทร สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร และสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอกและบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๒๐

๖.๒๕ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

ฟากใต
ดานตะวันออก จดศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ดานใต

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ดานตะวันตก
๖.๒๖ ดานเหนือ

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ฟากตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)

ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงตะวันตก
ดานใต

จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ (ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร)
ดานตะวันตก

จดศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑

หนองดุม

๗.๒ หนองดองกะเม็ด
๗.๓ หนองบัว
๗.๔ หนองสระถลา
๗.๕ สนามสุรินทรภักดี
๗.๖

หนองหมอกวน

๗.๗ หนองโดนแน
๗.๘ หนองตะโก
๗.๙

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองสุรินทร

๗.๑๐ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร
๗.๑๑ สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร และสนามศรีณรงคจางวาง
๗.๑๒ สวนสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี
๗.๑๓ หนองกง
๗.๑๔ อางเก็บน้ําธรรมนูญสิงคเสลิด

๒๑

๗.๑๕ หนองตาเตียว
๗.๑๖ หนองเสม็ด
๗.๑๗ หนองเสม็ด
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑

โรงเรียนบานแกใหญ

๘.๒ โรงเรียนบานโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)
๘.๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ “เทศบาลอนุสรณ”
๘.๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ “วิภัชศึกษา”
๘.๕ โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร โรงเรียน
สุรวิทยาคาร โรงเรียนเมืองสุรินทร และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร
๘.๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ “สุรินทรวิทยาคม”

๘.๗ โรงเรียนบานไถงตรง
๘.๘ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
๘.๙

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสุรินทร

๘.๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

๘.๑๑

วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร

๘.๑๒ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร
๘.๑๓ โรงเรียนบานหนองกง
๘.๑๔ โรงเรียนบานหนองเตา
๘.๑๕ โรงเรียนสุรินทรราชมงคล
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปน
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง บานแกใหญ จังหวัดสุรินทร

๙.๒ เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก
๙.๓

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๙.๔

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน

๙.๕

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๙.๖

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๒๒

๙.๗

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน

๙.๘

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน

๙.๙

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นใน

๙.๑๐

เขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก

๑๐. ที่ดนิ ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ วัดปทุมธรรมชาติ
๑๐.๒ วัดเทพสุรินทร
๑๐.๓ วัดโคกบัวราย
๑๐.๔ วัดหนองบัว
๑๐.๕ วัดกลางสุรินทร
๑๐.๖ วัดบูรพาราม
๑๐.๗ วัดศาลาลอย
๑๐.๘ วัดจําปา
๑๐.๙ วัดพรหมสุรินทร
๑๐.๑๐ วัดไตรรัตนาราม
๑๐.๑๑ วัดประทุมเมฆ
๑๐.๑๒ วัดปาบวรสังฆาราม
๑๐.๑๓ วัดจุมพลสุทธาวาส
๑๐.๑๔ วัดใหมศรีมากทอง
๑๐.๑๕ วัดโยธาประสิทธิ์
๑๐.๑๖ วัดบานยาง
๑๐.๑๗ วัดบานเสม็ด
๑๐.๑๘ วัดละเอาะ - กระทมพัฒนา
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ สถานีทดลองขาวสุรินทร และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร
๑๑.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีควบคุมการจายไฟฟาจังหวัดสุรินทร และบริษัท
กฟผ. จํากัด (มหาชน) สุรินทร

๒๓

๑๑.๓ แขวงการทางสุรินทร
๑๑.๔ สถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดสุรินทร สํานักประชาสัมพันธ
เขต ๒ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร และสํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร
๑๑.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สํานักประชาสัมพันธ เขต ๒
๑๑.๖ สํานักงานปาไมจังหวัดสุรินทร บมจ.ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สาขาสุรินทร
๑๑.๗ สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร
๑๑.๘ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขสุรินทร
๑๑.๙ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุรินทร
๑๑.๑๐ สํานักงานเทศบาลเมืองสุรินทร
๑๑.๑๑ สถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร สภากาชาดไทย สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สุรินทร บานพักอัยการ และบานพักสัสดี
๑๑.๑๒ ศาลจังหวัดสุรินทร และศาลแขวงสุรินทร
๑๑.๑๓ เรือนจําจังหวัดสุรินทร และทัณฑสถานเปดโคกตาบัน
๑๑.๑๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร
๑๑.๑๕ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุรินทร
สํานักงานการคาภายในจังหวัด สุรินทร สํานัก งานพัฒนาธุรกิจ การคาจังหวัด สํานักงานประกันภัย
จังหวัดสุรินทร และสํานักงานชั่ง ตวง วัดจังหวัดสุรินทร
๑๑.๑๖ ที่วาการอําเภอเมืองสุรินทร สํานักงานที่ดินอําเภอเมืองสุรินทร สํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร
๑๑.๑๗ โรงพยาบาลสุรินทร
๑๑.๑๘ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร
๑๑.๑๙ ร.ส.พ.สุรินทร
๑๑.๒๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สํานักงานประปาจังหวัดสุรินทร
สวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร และหนวยมาเลเรียที่ ๖ สุรินทร
๑๑.๒๑ สถานีเรดารตรวจอากาศสุรินทร กรมอุตุนิยมวิทยา
๑๑.๒๒ สํานักงานขนสงจังหวัดสุรินทร และศาลจังหวัดทหารบกสุรินทร
๑๑.๒๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร

การประปา

๒๔

๑๑.๒๔ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร
๑๑.๒๕ สถานีวิทยุก ระจายเสีย ง กวส.๑ สุรินทร และโรงซอมเครื่องจักรกลฝาย
วิศวกรรมเครื่องกล สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร
๑๑.๒๖ โรงกรองน้ําประปา ๒ การประปาจังหวัดสุรินทร
๑๑.๒๗ สถานีประมงจังหวัดสุรินทร
๑๑.๒๘ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
๑๑.๒๙ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร และสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร
๑๑.๓๐ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุรินทร
๑๑.๓๑ ศูนยศิลปาชีพอีสานใต
๑๑.๓๒ โรงงานปุยอินทรีย องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร และสถานีอนามัยตําบล
นอกเมือง
๑๑.๓๓ ศูนยการแพทยและเภสัชกรไทย
๑๑.๓๔ ศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร
พ.ศ. ๒๕๔๙

––––––––––––
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทพสุรินทร เริ่มตน
จากถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ถนนปทมานนท
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพรหมเทพและ
ซอยปอยปริง เริ่มตนจากเขตโบราณสถานกําแพงเมือง - คูเมือง จังหวัดสุรินทร ชั้นนอก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมผานถนนกรุงศรีนอก (ถนนสาย ข ๗) จนบรรจบกับถนน
หลักเมือง (ถนนสาย ข ๘)
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนศรีจุมพล และถนน
โครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนภักดีชมุ พล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม
จนสุดถนน ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๗๕ เมตร
จนบรรจบกับถนนคชสาร (ถนนสาย ค ๖) ที่บริเวณหางจากถนนคชสาร (ถนนสาย ค ๖ ) บรรจบกับ
ถนนหลักเมือง (ถนนสาย ค ๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนคชสาร (ถนนสาย ค ๖) ระยะ
ประมาณ ๗๘๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑๐ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนปทมานนท
ที่บริเวณหางจากถนนเทพสุรินทร (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับถนนปทมานนท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนปทมานนท ระยะประมาณ ๑๒๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๓๕
เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๓๖๕ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ตัดกับ
ถนนปทมานนท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๖๙๐
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๔๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ
ประมาณ ๖๑๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนปทมานนท
ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนปทมานนท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนปทมานนท ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร

๒
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุรินทรภกั ดี เริ่มตน
จากถนนปทมานนท ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนด
ใหขยายเขตทาง คือ ถนนดองกะเม็ด เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๑ ที่บริเวณหางจากถนนศิริรัฐบรรจบกับ
ถนนเทศบาล ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเทศบาล ๑ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร แลวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนสุรนิ ทรภกั ดี (ถนนสาย ข ๒)
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสระโบราณ เริ่มตน
จากถนนหลักเมือง (ถนนสาย ค ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนน
เทศบาล ๑
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนศรีบัวราย และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๒๖ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันออก ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร แลวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนศรีบัวรายจน
บรรจบกับ ถนนกรุงศรีใน
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนเทศบาลอนุสรณ และถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากถนนหลักเมือง ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร แลวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเทศบาลอนุสรณจนบรรจบ
กับถนนเทศบาล ๓
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนกรุงศรีนอก เริ่มตน
จากซอยปอยปริง (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนน
หลักเมือง (ถนนสาย ข ๘)
ถนนสาย ข ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนหลักเมือง เริ่มตนจาก
ถนนกรุงศรีใน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับซอยปอยปริง (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ข ๙ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิม
กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนโพธิ์ราง เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย
ข ๕) บรรจบกับถนนหลักเมือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๘๕ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๒๕ เมตร แลวไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนโพธิ์รางจน
บรรจบกับถนนกรุงศรีนอก (ถนนสาย ข ๗)

๓
ถนนสาย ข ๑๐ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนด
ใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๓ เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๖)
บรรจบกับถนนหลักเมือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๔๕ เมตร ตัดกับถนนโพธิ์ราง
(ถนนสาย ข ๙ ) ที่บริเวณหางจากถนนโพธิ์ราง (ถนนสาย ข ๙) บรรจบกับถนนกรุงศรีนอก (ถนนสาย ข ๗)
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนโพธิ์ราง (ถนนสาย ข ๙) ระยะประมาณ ๖๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ระยะประมาณ ๘๗๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๗๕ เมตร ตัดกับ
ถนนกรุงศรีนอก (ถนนสาย ข ๗) แลวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ถนนหลักเมือง (ถนนสาย ข ๘)
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพิชิตชัย เริ่มตนจาก
ถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบแนวเขต
ผังเมืองรวมดานตะวันตก
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทุงโพธิ์ เริ่มตน
จากถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบแนวเขต
ผังเมืองรวมดานตะวันตก
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๓ เริ่มตน
จากถนนศรีธนามิตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเทศบาล ๑
ถนนสาย ค ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนธนสาร เริ่มตนจาก
บริเวณที่ถนนหลักเมืองตัดกับถนนธนสาร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ถนนกรุงศรีนอก
ถนนสาย ค ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนหลักเมือง และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ เริ่มตนจากถนนจิตรบํารุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
ถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๗๗
ถนนสาย ค ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนคชสาร ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนหลักเมือง (ถนนสาย ค ๕) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนคชสาร บรรจบกับถนนคชสาร (ถนนสาย ค ๗) ที่บริเวณหางจากถนน
คชสารบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนคชสาร
(ถนนสาย ค ๗) ระยะประมาณ ๘๔๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๒๕ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ แลวไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสาย ง

๔
ถนนสาย ค ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนคชสาร เริ่มตน
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ถนนสาย ค ๖
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และถนน
ศรีณรงค เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ที่บริเวณหางจากคลองสงน้ําชลประทานคลอง
ซอย ๑ ซ – ข ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๔ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๗๐
เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนศรีณรงค แลวไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนหลักเมือง (ถนนสาย ค ๕)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม
ในทองที่ตําบลแกใหญ ตําบลทาสวาง ตําบลนอกเมือง ตําบลแสลงพันธ ตําบลในเมือง ตําบลสลักได ตําบลคอโค
และตําบลเฉนียง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ชนบท ในด า นการใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ย สิ น การคมนาคมและขนส ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติก ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดย
กฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

