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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลหลุมดิน  ตําบลโคกหม้อ  ตําบลเจดีย์หัก  

ตําบลพงสวาย  ตําบลหน้าเมือง  ตําบลบ้านไร่  และตําบลดอนตะโก  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันตก  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ขอ้ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
และการคมนาคมและการขนส่งของจังหวดัราชบุรีและภาคตะวันตก 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม  ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการค้าส่งพืชผักผลไม้ของ 
ภาคตะวันตก 

(๓) ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและภาคตะวันตก 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการ

ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันตก 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้เพียงพอ 

และได้มาตรฐาน 
(๖) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม 

ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่น้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามแข่งรถ 
(๑๒) สนามแข่งม้า 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ้ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาต ิ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใชก๊้าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามแข่งรถ 
(๑๒) สนามแข่งม้า 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการไดต้ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ 
ในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการไดต้ามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 

(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๑) โรงพยาบาล 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง 

กับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาต ิ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศยัประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับการศาสนา 
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล ได

     จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได ได ได

     ของผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร ได ได

     เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง 

     หรือไขเหลวแชเย็น

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก

ที่ดินประเภท

หนาแนนมาก

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
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8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ได้ ได้

     ต้นตาลโตนดหรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวก

2
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12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได

     หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได

     หรือการเคลือบถั่ว หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล 

     กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง

หรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ได ได ได

ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

โรงงานจําพวก

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หนาแนนมาก

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

3

ที่ดินประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่

ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ได ได ได

     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใช

รองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ได ได ได

     ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา

     จากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม ได

     ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง ได

     บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

4

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้

หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้ ได้

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียม

วัสดุเพื่อการดังกล่าว

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือ

ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใด ได้

     อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสม

     ซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง

     หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

5

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ลําดับที่

โรงงานจําพวก
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58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ได ได

     ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ ได ได

หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวน

ประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน ได ได ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ

เปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใช

ในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ ได

       ทั่วไป

6

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวก

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
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71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร ได ได

หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา 

เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา 

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ได ได

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง

เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง

ดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) 

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ 

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว

ที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive 

Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือ

คอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

7

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
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หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวม

ถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ ได ได ได

     นอกจากเรือยาง

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือ

เครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่อง ได ได ได ได ได

     โฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ

     (Stencils)

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยัง ได ได

อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ ได

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

8

หนาแนนมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

92 โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใช ได ได

ในบานหรือใชประจําตัว

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวย

เครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ

สวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือ ได

     สวนประกอบของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทํา ได ได

ดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา ได ได ได

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวก

ที่อยูอาศัย

9

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 



1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบ

ของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามัน ได

     เคลือบเงาอื่น

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก  ได

     ทอง หรืออัญมณี

หมายเหต ุ     ลําดับที่               หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   ได                    หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   โรงงานจําพวกที่   หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

10

โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองราชบรุ ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดนิใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทไว 

ในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๔๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

คลองหลุมดิน  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองหลุมดินบรรจบกับแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองหลุมดิน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งลํารางกระดี่ 

บรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

คลองหลุมดิน  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองหลุมดินบรรจบกับแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองหลุมดิน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก   

เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งลํารางกระดี่ 

บรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ   จดวัดบางล่ีเจริญธรรม 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝ งแมน้ํ าแมกลอง   

ฝงตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดวัดศิริเจริญเนินหมอ  (วัดโคกหมอ) 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกหมอ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองขุดลัดราชบุรี 
  ดานตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ   จดวัดสุรชายาราม  (หลุมดิน) 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนหลุมดิน – หนองกลางนา  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และหมายเลข  ๘.๔   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ   จดวัดศิริเจริญเนินหมอ  (วัดโคกหมอ) 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองขุดลัดราชบุรี  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

และฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 



 

๓ 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
  ดานตะวันออก   จดถนนหลุมดิน – หนองกลางนา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองขุดลัดราชบุรี   

และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตกและฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก   

และวัดพญาไม 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองขุดลัดราชบุรี 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

และฟากใต 
  ดานตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองขุดลัดราชบุรี 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ  และเขตทหาร  (คายภาณุรังษี) 
  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนรถไฟ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเขตทหาร  (คายภาณุรังษี)  วัดอมรินทราราม  (วัดตาล)  และ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหลักเมือง 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดถนนเขางู  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนเขาง ู ฟากตะวันตก  ถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันตก   

และถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต   จดถนนเจดียหัก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๙๑ 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๑  ฟากเหนือ  และวัดเจดียหัก 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  โรงเรียนวัดเจติยาราม  (บัณฑิตประชานอยพานิช)  และวัดเจติยาราม 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดวัดทายเมือง  โรงเรียนวัดทายเมือง  และเขตทหาร  (คายภาณุรังษี) 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๕ 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๕ 

  ดานตะวันออก   จดคลองแค  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนพงสวาย – บางปา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

การไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดราชบุรี  และเขามอ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ   จดถนนพงสวาย – บางปา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองแค  ฝงตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบทหมายเลข  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๖ ดานเหนือ   จดถนนเจดียหัก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   

(สายเกา) 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๗ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   

(สายเกา)  และสุสานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   

(สายเกา)  และถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๘ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูเรือ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๘  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐ 
 ๑.๒๙ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูเรือ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๘  และทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๐ ดานเหนือ   จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับริมฝงคลองสวนฝรั่ง  ฝงตะวันออก 
 ๑.๓๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรสุีริยวงศ 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก 



 

๖ 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๓ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม  (สายเกา) 

  ดานใต   จดโรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ชวงสุวนิช)  วัดเขาวัง  ถนนเพชรเกษม   

(สายเกา)  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออกและฟากใต 

 ๑.๓๕ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   

(สายเกา)  และโรงเรียนเทศบาล  ๕  (พหลโยธินรามินทรภักดี) 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๓๖ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากใต  สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี   

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี  ๔   

ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี  และถนนอุดมศิริ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนวิทิศวรการ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๒  และหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๓๗ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  ๔  ราชบุรี  สํานักงานสวัสดิการ 

และคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี  ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  แขวงการทางราชบุรี  และศูนยเครื่องจักรกล   

องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 



 

๗ 

 ๑.๓๘ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๙ ดานเหนือ   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากเหนือ   

ฟากตะวันตก  และฟากใต 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก 

และฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๐ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนทาวอูทอง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนแมนรําลึก  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๒ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนแมนรําลึก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนวิทิศวรการ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๓ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๔ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนวิทิศวรการ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๖ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดมหาธาตุ- 

วรวิหาร)  และวัดมหาธาตุวรวิหาร 
  ดานตะวันตก   จดถนนเขางู  ฟากตะวันออก  และถนนเพชรเกษม  (สายเกา)   

ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใตและฟากตะวันออก 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก   

สํานักงานปาไมจังหวัดราชบุรี  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดราชบุรี 
  ดานใต   จดถนนวรเดช  ฟากเหนือ  โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดชองลม)   

ถนนเขางู  ฟากเหนือ  และวัดโรงชาง 
  ดานตะวันตก   จดถนนเขางู  ฟากตะวันออก  และวัดเขาเหลือ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๓ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนเจดียหัก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ดานตะวันออก   จดถนนเขางู  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนเจดียหัก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ   จดถนนเขางู  ฟากใต  และถนนวรเดช  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วิทยาเขตราชบุรี   

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี  และภาคบริการโลหิตแหงชาติ  เขต  ๔ 
  ดานใต จดถนนอัมรินทร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนอัมรินทร  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ   จดถนนเจดียหัก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   

(สายเกา) 
 ๒.๗ ดานเหนือ   จดถนนเขางู  ฟากใต  และการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี 
  ดานตะวันออก   จดถนนบานปรก  ฟากตะวันตก 



 

๙ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีสุริยวงศ 

  ดานตะวันตก   จดซอยศิริชัย  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนอัมรินทร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสุนทรพิพิธ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนไกรเพชร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนบานปรก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนเจดียหัก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ   จดถนนเจดียหัก  ฟากใต  และวัดโรงชาง 

  ดานตะวันออก   จดซอยศิริชัย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีสุริยวงศ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดโรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดสัตตนารถปริวัตร) 

  ดานใต   จดถนนวรเดช  ฟากเหนือ 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ   จดถนนวรเดช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

  ดานใต   จดศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองสวนฝรั่ง  ฝงตะวันออก 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดวัดศรีชมพูราษฎรศรัทธาราม 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรสุีริยวงศ 

  ดานตะวันตก   จดวัดสัตตนารถปริวัตร  และโรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดสัตตนารถ- 

ปริวัตร) 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดวัดเทพอาวาส  และโรงเรียนเทศบาล  ๓  (เทศบาลสงเคราะห) 

  ดานใต   จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากเหนือ  คลองสะพาน  ๓  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ 

  ดานตะวันตก   จดวัดศรีชมพูราษฎรศรัทธาราม 



 

๑๐ 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ   จดถนนวรเดช  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนสัตตนารถ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
 ๒.๑๖ ดานเหนือ   จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากใต  ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข 

ทะเบียนที่  รบ.  ๓๒๒  และโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ 
  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองสวนฝรั่ง 
 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   
(สายเกา)  และสุสานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี 

 ๒.๑๘ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ   
คลองสะพาน  ๓  ฝงตะวันออก  และถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๙ ดานเหนือ   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๒ 
  ดานใต   จดวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากใต  และการไฟฟาฝายผลิต 

จังหวัดราชบุรี 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   

(สายเกา)  และโรงเรียนเทศบาล  ๕  (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม   

(สายเกา) 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 



 

๑๑ 

  ดานใต   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ชวงสุวนิช) 

 ๒.๒๒ ดานเหนือ จดถนนคฑาธร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนทาวอูทอง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนอุดมศิริ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนแมนรําลึก  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๓ ดานเหนือ จดถนนคฑาธร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดถนนทาวอูทอง  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๔ ดานเหนือ จดวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

  ดานตะวันออก   จดถนนเสือปา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๕ ดานเหนือ   จดโรงพยาบาลราชบุรี  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

  ดานตะวันออก   จดถนนแมนรําลึก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนอุดมศิริ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสมบูรณกุล  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๖ ดานเหนือ จดถนนอุดมศิริ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนทาวอูทอง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนแมนรําลึก  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๗ ดานเหนือ   จดถนนอุดมศิริ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนแมนรําลึก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนวิทิศวรการ  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนวรเดช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดธนาคารออมสิน  สาขาราชบุรี  และศาลแขวงราชบุรี 

  ดานใต   จดถนนอัมรินทร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วิทยาเขตราชบุรี   

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี  และภาคบริการโลหิตแหงชาติ  เขต  ๔ 



 

๑๒ 

 ๓.๒ ดานเหนือ   จดถนนวรเดช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนรถไฟ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนอัมรินทร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนประชากิจ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ   จดถนนอัมรินทร  ฟากใต 

  ดานใต จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดถนนสุนทรพิพิธ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานตะวันออก   จดท่ีทําการไปรษณียราชบุรี  (บริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด)  สํานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (สาขาเขตพ้ืนที่ราชบุรี)  และสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๖ 

  ดานใต   จดถนนไกรเพชร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ   จดถนนอัมรินทร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนรถไฟ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนไกรเพชร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนนิยมทัศนา  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ 

  ดานตะวันออก   จดวัดศรีชมพูราษฎรศรัทธาราม 

  ดานใต   จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดวัดสัตตนารถปริวัตร 

 ๓.๗ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ 

  ดานตะวันออก   จดคลองสะพาน  ๓  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดวัดศรีชมพูราษฎรศรัทธาราม 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนไกรเพชร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดถนนบานปรก  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีสุริยวงศ 

  ดานตะวันออก   จดถนนบานปรก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดซอยศิริชัย  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากใต  และถนนไกรเพชร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนคฑาธร  ฟากตะวันตก 



 

๑๓ 

  ดานใต   จดโรงพยาบาลราชบุรี  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 
  ดานตะวันตก   จดถนนสมบูรณกุล  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนไกรเพชร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนราษฎรยินดี  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนคฑาธร  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีสุริยวงศ 
  ดานตะวันออก   จดซอยศิริชัย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดสวนบริการลูกคาจังหวัดราชบุรี  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   

และถนนศรีสุริยวงศ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ   จดถนนไกรเพชร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนรถไฟ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนราษฎรยินดี  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๔ ดานเหนือ   จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
  ดานตะวันตก   จดโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดถนนมนตรีสุริยวงศ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดคลองสะพาน  ๓  ฝงตะวันตก 
  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมนตรีสุริยวงศ 
  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๖ ดานเหนือ   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากใต  และสํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี 
  ดานตะวันออก   จดถนนสมบูรณกุล  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนยุติธรรม  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๗ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนรถไฟ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดถนนคฑาธร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนราษฎรยินดี  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๘ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก   จดถนนราษฎรยินดี  ฟากตะวันตก 



 

๑๔ 

  ดานใต   จดถนนคฑาธร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนคฑาธร  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๙ ดานเหนือ   จดถนนศรีสุริยวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

  ดานใต   จดวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๒ 

 ๓.๒๐ ดานเหนือ   จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสมบูรณกุล  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดสนามกีฬาเขต  ๗  จังหวัดราชบุรี  และศูนยเยาวชนเทศบาล 

เมืองราชบุรี 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   

มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๗ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๗ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

คลองหลุมดิน  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองหลุมดินบรรจบกับแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองหลุมดิน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก   

เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวนัออกจนบรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งลํารางกระดี่ 

บรรจบคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก   จดคลองหลุมดิน  ฝงตะวันตกและฝงใต  และถนนหลุมดิน –  

หนองกลางนา  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 



 

๑๕ 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ตอจาก 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเจดียหักกับตําบลหลุมดิน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๒ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

คลองหลุมดิน  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองหลุมดินบรรจบกับแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองหลุมดิน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก   

เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งลํารางกระดี่ 

บรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก   จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดคลองหลุมดิน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดคลองหลุมดิน  ฝงตะวันออก 

 ๕.๓ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

คลองหลุมดิน  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองหลุมดินบรรจบกับแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองหลุมดิน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก   

เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวนัออกจนบรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งลํารางกระดี่ 

บรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๔ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

คลองหลุมดิน  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองหลุมดินบรรจบกับแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก   

ไปทางทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองหลุมดิน  ฝงเหนือและฝงตะวันออก   

เปนระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งลํารางกระดี่ 

บรรจบคลองปลายบาง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนลํารางกระดี ่ ฝงตะวนัตก 

  ดานใต   จดคลองโคกหมอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๕ ดานเหนือ   จดคลองโคกหมอ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนลํารางกระดี่   

ฝงตะวันตก  และคลองแค  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพงสวาย – บางปา 



 

๑๖ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

และถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๖ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๗  ฟากตะวันตก  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๙๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

วัดเจติยาราม  โรงเรียนวัดเจติยาราม  (บัณฑิตประชานอยพานิช)  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๑   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลเจดียหักกับตําบลหลุมดิน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน 

 ๕.๗ ดานเหนือ   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองขุดลัดราชบุรี 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองขุดลัดราชบุรี 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองขุดลัดราชบุรี 

  ดานตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๙ ดานเหนือ   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๕ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 



 

๑๗ 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๘ 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๘๘  และคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลบานไรกับตําบลคูบัว  คลองอูเรือ  ฝงเหนือ  และวัดบานไร 

  ดานตะวันตก จดถนนทาวอูทอง  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  รบ. ๑๐๑๐   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๘  ฟากใต  สถาบันพัฒนา 

ฝมือแรงงานภาค  ๔  ราชบุรี  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี  สํานักงานประกันสังคม 

จังหวัดราชบุรี  ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   

แขวงการทางราชบุรี  ศูนยเครื่องจักรกล  องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  และสวนสาธารณะจักรีอนุสรณสถาน 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ตอตรงจาก 

คลองระบายน้ําโครงการ  กสช.  ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทาน   

และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ   จดแมน้ําแมกลอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองยายนาก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๘  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดคลองอูเรือ  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ   จดคลองอูเรือ  ฝงใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๘  ฟากใต   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองยายนาก   

ฝงตะวันตก  และคลองทาสนุน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลบานไรกับตําบลคูบัว 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 



 

๑๘ 

 ๕.๑๕ ดานตะวันออก จดถนนทาวอูทอง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองอูเรือ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองอูเรือ  ฝงเหนือ   

และคลองระบายน้ําโครงการ  กสช.  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนวิทิศวรการ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑๖ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิทิศวรการ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดคลองระบายน้ําโครงการ  กสช.  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดคลองระบายน้ําโครงการ  กสช.  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ที่ดินริมแมน้ําแมกลอง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงตามสภาพธรรมชาติ 

ของแมน้ําแมกลองท้ังสองฝง  ตั้งแตเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  จนถึงเขตผังเมืองรวมทางทิศตะวันออก   

และท่ีดินริมฝงตามสภาพธรรมชาติของคลองอูเรือ  ฝงเหนือ  ท่ีบริเวณซึ่งคลองอูเรือบรรจบกับแมน้ําแมกลอง 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองอูเรือ  จนบรรจบเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘๘ 

 ๖.๒ ที่ดินริมคลองโคกหมอ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงตามสภาพธรรมชาติ 

ของคลองโคกหมอทั้งสองฝง  ตั้งแตริมฝงแมน้าํแมกลอง  ฝงตะวันออก  จนบรรจบถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

 ๖.๓ ที่ดินริมคลองขุดลัดราชบุรี  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงตามสภาพธรรมชาติ 

ของคลองขุดลัดราชบุรีทั้งสองฝง  ตั้งแตริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก  จนบรรจบถนนเพชรเกษม   

(สายเกา)  ฟากตะวันตก 

 ๖.๔ ดานเหนือ   จดถนนวรเดช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนประชากิจ  ฟากตะวันตก 



 

๑๙ 

  ดานใต   จดถนนอัมรินทร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก   จดถนนวิชิตสงคราม  ฟากตะวันออก 
 ๖.๕ ที่ดินริมฝงคลองสวนฝรั่ง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงตามสภาพธรรมชาติ 

ของคลองสวนฝรั่งทั้งสองฝง  ตั้งแตริมฝงแมน้ําแมกลอง  ฝงใต  จนบรรจบทางหลวงชนบท  รบ. ๑๐๑๐   
ฟากเหนือ 

 ๖.๖ ที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  รบ.  ๓๒๒ 
 ๖.๗ สนามกีฬาเขต  ๗  จังหวัดราชบุรี  และศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองราชบุรี 
 ๖.๘ เขามอ 
 ๖.๙ สวนสาธารณะจักรีอนุสรณสถาน 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนวัดทาโขลง  (พยุงประชานุกุล) 
 ๗.๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหลักเมือง 
 ๗.๓ โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 
 ๗.๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม  (บัณฑิตประชานอยพานิช) 
 ๗.๕ โรงเรียนวัดทายเมือง 
 ๗.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดชองลม) 
 ๗.๗ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดสัตตนารถปริวัตร) 
 ๗.๘ วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
 ๗.๙ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
 ๗.๑๐ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (เทศบาลสงเคราะห) 
 ๗.๑๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 ๗.๑๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 ๗.๑๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
 ๗.๑๔ โรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ชวงสุวนิช) 
 ๗.๑๕ โรงเรียนเทศบาล  ๕  (พหลโยธินรามินทรภักดี) 
 ๗.๑๖ โรงเรียนวัดดอนตะโก 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ วัดบางล่ีเจริญธรรม 
 ๘.๒ วัดสุรชายาราม  (หลุมดิน) 
 ๘.๓ วัดศิริเจริญเนินหมอ  (วัดโคกหมอ) 
 ๘.๔ วัดทาโขลง 



 

๒๐ 

 ๘.๕ วัดพญาไม 

 ๘.๖ วัดมหาธาตุวรวิหาร 

 ๘.๗ วัดอมรินทราราม  (วัดตาล) 

 ๘.๘ วัดเจติยาราม 

 ๘.๙ วัดเขาเหลือ 

 ๘.๑๐ วัดทายเมือง 

 ๘.๑๑ วัดเจดียหัก 

 ๘.๑๒ วัดชองลม 

 ๘.๑๓ วัดโรงชาง 

 ๘.๑๔ วัดศรีสุริยวงศาราม 

 ๘.๑๕ วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม 

 ๘.๑๖ สุสานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี 

 ๘.๑๗ วัดสัตตนารถปริวัตร 

 ๘.๑๘ วัดศรีชมพูราษฎรศรัทธาราม 

 ๘.๑๙ วัดเทพอาวาส 

 ๘.๒๐ วัดทุงตาล 

 ๘.๒๑ วัดเขาวัง 

 ๘.๒๒ วัดบานไร 

 ๘.๒๓ วัดดอนตะโก  (วังประชารัฐอุปถัมภ) 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ ที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  รบ.  ๖๐๒ 

 ๙.๒ สํานักงานไปรษณีย  เขต  ๗  (บริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด) 

 ๙.๓ สํานักงานปาไมจังหวัดราชบุรี  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

จังหวัดราชบุรี 

 ๙.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วิทยาเขตราชบุรี  พิพิธภัณฑสถาน 

แหงชาติราชบุรี  และภาคบริการโลหิตแหงชาติ  เขต  ๔ 

 ๙.๕ การประปาเทศบาลเมืองราชบุรี 

 ๙.๖ ธนาคารออมสิน  สาขาราชบุรี  และศาลแขวงราชบุรี 

 ๙.๗ สถานีตํารวจเมืองราชบุรี 

 ๙.๘ ที่ทําการไปรษณียราชบุรี  (บริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด)  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติ  (สาขาเขตพ้ืนที่ราชบุรี)  และสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๖ 



 

๒๑ 

 ๙.๙ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี 

 ๙.๑๐ ที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  อรบ.  ๑ 

 ๙.๑๑ สวนบริการลูกคาจังหวัดราชบุรี  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 

 ๙.๑๒ สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี 

 ๙.๑๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  โรงพยาบาลแมและเด็กจังหวัดราชบุรี  วิทยาลัยพยาบาล 

และผดุงครรภราชบุรี  และศูนยวิศวกรรมการแพทยที่  ๑  (ราชบุรี) 

 ๙.๑๔ โรงพยาบาลราชบุรี  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

 ๙.๑๕ ศาลจังหวัดราชบุรี  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองราชบุรี  และศูนยปฏิบัติการประมง 

จังหวัดราชบุรี 

 ๙.๑๖ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดราชบุรี 

 ๙.๑๗ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  สํานักงานอัยการเขต  ๗   

จังหวัดราชบุรี  อาคารราชบุรีเกมส  ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

จังหวัดราชบุรี  สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี  หองสมุดประชาชน   

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองราชบุรี  สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดราชบุรี  สํานักงานปศุสัตว 

จังหวัดราชบุรี  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  อาคารวิจัย 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี  สํานักงานสรรพกรพ้ืนที่ราชบุรี  (อาคาร  ๒)  สํานักงานพาณิชย 

จังหวัดราชบุรี  และสํานักงานประกันภัยจังหวัดราชบุรี 

 ๙.๑๘ การไฟฟาฝายผลิตจังหวัดราชบุรี 

 ๙.๑๙ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๔  จังหวัดราชบุรี 

 ๙.๒๐ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  ๔  ราชบุรี  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

จังหวัดราชบุรี  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี  ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร   

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  แขวงการทางราชบุรี  และศูนยเครื่องจักรกล  องคการบริหาร 

สวนจังหวัดราชบุรี 

 ๙.๒๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดราชบุรี  และสํานักงานทางหลวงชนบทที่  ๔  ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี 

 ๙.๒๒ สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่  ๘ 

 ๙.๒๓ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดราชบุรี  ศูนยบริการทางการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ   

และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดราชบุร ี

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองราชบรุ ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเขางู  ซอย  ๑  เริ่มตนจาก 

ถนนเขางู  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนศรีสุริยวงศ  ซอย  ๔   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศรีสุริยวงศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศเหนือระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเจดียหัก  ที่บริเวณหางจากถนนเจดียหักตัดกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทาง   
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเจดียหัก  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเพชรเกษม  ซอย  ๓   
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา) 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิศวเสนานิคม  เริ่มตนจาก 
ถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๖ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๗  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพญาไม – บางล่ี  เริ่มตนจาก 

ถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  จนจดแนวเขตผังเมืองรวม 
ดานเหนือ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการกําหนด 
ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพญาไม – บางล่ี  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกและทิศใต   
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร   
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพงสวาย – บางปา   
(ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนพงสวาย – บางปา  (ถนนสาย  ข  ๕)  บรรจบกับเขตทหาร  (คายภาณุรังษี)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนพงสวาย – บางปา  (ถนนสาย  ข  ๕)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร   
ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ. ๑๐๑๐  ที่บริเวณหางจาก   



 

๒ 

ทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ระยะประมาณ   
๕๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเจดียหัก  ท่ีบริเวณ 
หางจากถนนเจดยีหักตัดกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเจดียหัก   
ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   
๘๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ที่บริเวณหางจากถนนเขางูตัดกับถนนเพชรเกษม   
(สายเกา)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพงสวาย – บางปา  เริ่มตนจาก 
เขตทหาร  (คายภาณุรังษี)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   
รบ.  ๑๐๑๐ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๗๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ท่ีบริเวณหางจากถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ตัดกับ 
ถนนเจดียหัก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมนตรีสุริยวงศ  ซอย  ๓   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนมนตรีสุริยวงศ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม 
จนสุดถนน  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๑   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๑  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๑  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ที่บริเวณหางจากถนนทาวอูทอง 
ตัดกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐   
ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนมนตรีสุริยวงศ   
ที่บริเวณหางจากถนนมนตรีสุริยวงศ  ซอย  ๓  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนนมนตรีสุริยวงศ  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉยีงใตตามแนวถนนมนตรีสุริยวงศ  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๑  บรรจบกับ   
ถนนสาย  ข  ๗  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอืและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๑  ระยะประมาณ   
๑,๐๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   
รบ.  ๑๐๑๐  ที่บริเวณหางจากถนนมนตรีสุริยวงศตัดกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ตามแนวทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหมและถนนเดิมใหขยายเขตทาง  คือ   
ถนนราษฎรยินดี  ซอย  ๗  เริ่มตนจากถนนคฑาธร  ที่บริเวณหางจากถนนคฑาธรบรรจบกับถนนไกรเพชร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนคฑาธร  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   



 

๓ 

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนราษฎรยินดี  ท่ีบริเวณถนนราษฎรยินดี  ซอย  ๗  บรรจบกับ   
ถนนราษฎรยินดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนราษฎรยินดี  ซอย  ๗  จนสุดถนน  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรถไฟ  ท่ีบริเวณหางจากถนนรถไฟ 
บรรจบกับถนนไกรเพชร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนรถไฟ  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ   
ถนนสมบูรณกุล  ที่บริเวณหางจากถนนสมบูรณกุลบรรจบกับถนนศรีสุริยวงศ  ไปทางทิศใตตามแนว 
ถนนสมบูรณกุล  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๗   
ที่บริเวณหางจากถนนมนตรีสุริยวงศ  ซอย  ๓  (ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนนมนตรีสุริยวงศ  ไปทางทิศใต   
และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๗  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๘  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๘  บรรจบกับถนนมนตรีสุริยวงศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ตามแนวถนนสาย  ข  ๘  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนศรีสุริยวงศ   
บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๑๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนอุดมศิริ  (ถนนสาย  ข  ๑๓)  บรรจบกับถนนสมบูรณกุล  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๓  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอุดมศิริ  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสมบูรณกุล  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๒  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ข  ๑๒  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๒   
ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๑๕  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๕  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๕  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๗๕๐  เมตร  ตัดกับซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ท่ีบริเวณหางจากซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)   
บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)   
ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๖   
บรรจบกับซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๖   
ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ 
กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนวิทิศวรการ  ท่ีบริเวณหางจากถนนวิทิศวรการบรรจบกับถนนอุดมศิริ   
(ถนนสาย  ข  ๑๓)  และถนนสมบูรณกุล  ไปทางทิศใตตามแนวถนนวิทิศวรการ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก 



 

๔ 

ตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ  บรรจบกับถนนแมนรําลึก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๑๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   
จนบรรจบกับถนนทาวอูทอง 

 ถนนสาย  ข  ๑๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑๓  ที่บริเวณ 
หางจากถนนสาย  ข  ๑๓  บรรจบกับซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๓  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๖  บรรจบกับถนนวิทิศวรการ   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๖  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๖  เปนถนนโครงการกาํหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสงน้าํ 
ชลประทาน  (ถนนสาย  ข  ๑๗)  ที่บริเวณหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  (ถนนสาย  ข  ๑๗)   
บรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ํา 
ชลประทาน  (ถนนสาย  ข  ๑๗)  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๕๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๓  บรรจบกับซอยวิศวเสนานิคม   
(ถนนสาย  ก  ๔)  ไปทางทิศตะวันตก  ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๓   
ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  บรรจบกับ   
ซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ที่บริเวณหางจากซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ตัดกับ 
ถนนสาย  ข  ๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวิศวเสนานิคม  (ถนนสาย  ก  ๔)  ระยะประมาณ   
๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๕   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๕  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๑๕  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนวิทิศวรการ  ท่ีบริเวณหางจากถนนวิทิศวรการ  บรรจบกับถนนอุดมศิริ  (ถนนสาย  ข  ๑๓)   
ไปทางทิศใตตามแนวถนนวิทิศวรการ  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองสงน้ํา 
ชลประทาน  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐ 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม  (สายเกา)   

ที่บริเวณหางจากถนนพญาไม – บางล่ี  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวถนนเพชรเกษม  (สายเกา)  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   
๔๘๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท   
รบ.  ๒๐๐๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   
ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต   
ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๒๐๐๓  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  รบ.  ๒๐๐๓   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงชนบท  รบ.  ๒๐๐๓  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐  ที่บริเวณถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รบ.  ๑๐๑๐ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลหลุมดิน  ตําบลโคกหม้อ  ตําบลเจดีย์หัก  ตําบลพงสวาย  ตําบลหน้าเมือง  ตําบลบ้านไร่  และ 
ตําบลดอนตะโก  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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