
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองบางคนที  จังหวดัสมุทรสงคราม 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลดอนมะโนรา   ต าบลบางนกแขวก   
ต าบลบางคนที  ต าบลยายแพง  ต าบลบางยี่รงค์  ต าบลจอมปลวก  ต าบลกระดังงา  ต าบลโรงหีบ   
ต าบลบ้านปราโมทย์   ต าบลบางกระบือ  ต าบลบางสะแก  ต าบลบางกุ้ง  และต าบลบางพรม   
อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม
และการศึกษาของอ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนในอนาคตโดยอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
และยั่งยืน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คงคุณค่าความงามให้เป็นแหล่งศึกษา 
หาความรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๔  ที่ก าหนดไว้ เป็นสีเหลือง 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่ก าหนดไว้ เป็นสีเหลือง   
ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



เป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนการประกอบ 

พาณิชยกรรมที่มีอยู่เดิมบริเวณตลาดน้ าบางน้อยและตลาดน้ าบางนกแขวก   หรือการประกอบ 
พาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และมิใช่การประกอบพาณิชยกรรม 
ประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๔) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๕) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ 
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๘) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๙) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๒๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้   ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่ 

ทั้งหมดรวมกันไมเ่กิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไมเ่กิน  ๗.๕๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสรา้ง
เพื่อการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ าแม่กลองไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และที่ดินริมฝั่งคลองบางนกแขวก  คลองด าเนินสะดวก  
คลองบางน้อย  และคลองแควอ้อม  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ 
คลองบางนกแขวก  คลองด าเนินสะดวก  คลองบางน้อย  และคลองแควอ้อมไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   ส าหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่

ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) ส านักงาน  เว้นแต่ส านักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๔) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๕) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ 
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๘) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๙) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๒๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า  สัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสาร 
ทุกชนิด  เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ  และปล่องเมรุ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   ส าหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที ่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่เป็นโรงแรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  

๕๐๐  ตารางเมตร 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่ที่มีพ้ืนที่
ประกอบการไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๑๑) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๒) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย 

เนื้อสัตว์ 
(๑๔) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๕) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๖) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า  สัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสาร 
ทุกชนิด  เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ  และปล่องเมรุ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่บริเวณหมายเลข  ๔.๑ 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 

(๑๐) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย 
เนื้อสัตว์ 

(๑๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๓) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๔) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือ 
การสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคาร 
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ าแม่กลองไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



เป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น   ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดิน 
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่สอง   
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่สอง   
และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย  
เว้นแต่สถานีบริการน้ ามันดังกล่าวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

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

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสรา้ง

ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่

ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๕) ส านักงาน  เว้นแต่ส านักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๖) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ 

(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๒๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า  สัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสาร 
ทุกชนิด  เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ปล่องโรงเคี่ยวน้ าตาลมะพร้าว  และปล่องเมรุ  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่สอง   
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่สอง   
และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย  
เว้นแต่สถานีบริการน้ ามันดังกล่าวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   

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

(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสรา้ง

ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท  เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่

ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๕) ส านักงาน  เว้นแต่ส านักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๖) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์   เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ 
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๒๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๒๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๗.๕๐  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า  สัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสาร 
ทุกชนิด  เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ปล่องโรงเคี่ยวน้ าตาลมะพร้าว  และปล่องเมรุ  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น   การอนุรักษ์โบราณสถาน  
โบราณคดี  ประวัติศาสตร์  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน  ๗.๕  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เพ่ือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่   ให้ก่อสร้างได้ไม่เกินความสูง 
ของอาคารที่สูงที่สุดที่มีอยู่เดิม  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  และถนนสาย  ข  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้   ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๗.๕  เมตร 

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้

     โกดัง หรือคลังสินค้า

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซ่ึงมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ า 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้

     หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้
     หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

พ.ศ. ๒๕๖๒
บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ล าดับท่ี
ชนบทและท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ี

อนุรักษ์ชนบทและ

โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ท่ีดินประเภท

เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสกัดน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ เฉพาะวัตถุดิบ ได้

     จากมะพร้าว

(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ ามันออกแล้ว เฉพาะวัตถุดิบ ได้

     จากมะพร้าว

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้ ได้ ได้

     ท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้ ได้ ได้ ได้

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒

เกษตรกรรมล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

เกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี

อนุรักษ์ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาลซ่ึงท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 

หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าเช่ือม ได้ ได้ ได้

(๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้

     ซ่ึงมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต 

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล

(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การท าเคร่ืองปรุงกล่ิน รส หรือสีของอาหาร ได้

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้

หรือย่อยน้ าแข็ง

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

อนุรักษ์ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เกษตรกรรม

ชนบทและ

๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์

น้ าอัดลม หรือน้ าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้

     และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ได้

     ท่ีคล้ายคลึงกัน

(๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้ ได้

หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ และรวมถึง ได้

     ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ อนุรักษ์ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท ารองเท้า ช้ินส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การเเกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

๓๗ โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ได้

ยาง หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ส่ิงพิมพ์

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช

หรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้ ได้

     เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองป้ันดินเผา ได้ ได้ ได้

หรือเคร่ืองดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ือง หรือท่อส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้ ได้

เบ้าหลอมโลหะ กระเบ้ืองประดับ (Architectural Terracotta)

รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ อนุรักษ์ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซ่ัม ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ เฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือ ได้ ได้

เคร่ืองใช้ท่ีท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่ง ได้ ได้ ได้

ภายในอาคารท่ีท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดต้ัง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ ได้ ได้

เคร่ืองกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์

หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ อนุรักษ์ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ได้ ได้ ได้

ส าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเล้ียงสัตว์ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้

     เฉพาะการซ่อมแซม

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือนท่ีขับเคล่ือน ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้

ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ท่ี

มิได้ระบุไว้ในล าดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๔) การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้ ได้

     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหร่ี 

     ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก เฉพาะการผลิตสินค้าพ้ืนเมือง

     หรือของช าร่วย

(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณา ได้ ได้

     สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ อนุรักษ์ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคาร ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป เฉพาะท่ีไม่ใช่สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจ าตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ 

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ

ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ อนุรักษ์ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี

หมายเหตุ    ล าดับท่ี              หมายถึง    ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                ได้                    หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                โรงงานจ าพวกท่ี    หมายถึง    จ าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและ อนุรักษ์ชนบทและ

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดคลองบางพัง  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดคลองบางนกแขวก  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก  
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองดําเนินสะดวก  

ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดคลองตาเมี่ย  ฝั่งตะวันตก  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลบางนกแขวก 
 ด้านใต้ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดวัดเจริญสุขารามวรวิหาร  และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม  

(วัฒนานุวรรัตน์)   
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดคลองยายบาง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองดําเนินสะดวก  

ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันตก จดคลองลัดหลักแปด  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางนกแขวก  

ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย  และวัดเจริญสุขารามวรวิหาร   



 
๒ 

 ด้านใต้ จดคลองบางนกแขวก  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก   
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดคลองตาจ่า  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท   สส .   ๔๐๑๓   ฟากตะวันออก   

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางย่ีรงค์ 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดคลองบางนกแขวก  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดคลองลัดหลักแปด  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางนกแขวก  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท   สส .   ๖๐๐๒   ฟากตะวันออก   

และโรงเรียนดรุณานุเคราะห์   
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ด้านใต้ จดลําประโดง  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองโรงหีบ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดคลองบางน้อย  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองเม็ง  ฝั่งใต้ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  

ฝั่งใต้  วัดบางน้อย  และโรงเรียนวัดบางน้อย  (แจ่มประชานุกูล) 
 ด้านตะวันตก จดคลองสําโรง  ฝั่งตะวันออก   
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางนอ้ย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดคลองยายแพง  ฝั่งตะวันตก 



 
๓ 

 ด้านใต้ จดคลองบางน้อย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลยายแพง   

กับตําบลกระดังงา   
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดคลองโรงหีบ  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดวัดบางกล้วย   
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดลําประโดง  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ด้านใต้ จดที่ทําการสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางคนที 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดคลองบางน้อย  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดคลองสําโรง  ฝั่งตะวันตก   
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันตก จดถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  ฟากเหนือ 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระดังงากับตําบลยายแพง 
 ด้านตะวันออก จดคลองบางน้อย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านใต้ จดถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  ฟากตะวันตก 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งเหนือ 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดวัดบางกล้วย 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดโรงเรียนวัดเกตการาม  (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดที่ทําการสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางคนที   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ด้านใต้ จดคลองบางคนที  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 



 
๔ 

 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  
ฝั่งเหนือ  และถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดคลองบางน้อย  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองบางน้อย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตที่  ๒ 
 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดคลองบางน้อย  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดวัดปากง่าม  และโรงเรียนวัดปากง่าม  (ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล) 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งใต้ 

 ด้านตะวันตก จดวัดไทร  และสํานักงานเทศบาลตําบลกระดังงา   
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดวัดบางคนทีนอก   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ที่ว่าการอําเภอบางคนที  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางคนที  และสถานีตํารวจภูธรบางคนที 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดคลองตาจ่า  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  

ฝั่งตะวันออก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองแควอ้อม  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้  และถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  

ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๒   

กับหลักเขตที่  ๓ 
 ด้านใต้ จดสํานักงานเทศบาลตําบลกระดังงา  วัดไทร  และคลองบางน้อย  

ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก  โรงเรียน

อนุบาลวัดเกาะใหญ่  (เลี้ยงล้อมอนุกูล)  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งตะวันตก 
 ทังนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 



 
๕ 

 ๑.๒๒ ด้านเหนือ จดวัดเกตการาม   
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองวัดกลางเหนือ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๓ ด้านเหนือ จดที่ ว่ าการอํา เภอบางคนที   สํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอบางคนที  สถานีตํารวจภูธรบางคนที  และเส้นขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  
ฝั่งตะวันออก 

 ด้านใต้ จดวัดเกาะใหญ่ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๒๔ ด้านเหนือ จดคลองบางน้อย  ฝั่งใต้  และถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  ฟากเหนือ   

และวัดเกาะแก้ว   
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๒๕ ด้านเหนือ จดวัดปราโมทย์  และโรงเรียนวัดปราโมทย์  (พิศสะอาดราษฎร์อํารุง)  

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแควอ้อม   
ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ  และคลองบางขุน  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก 
 ๑.๒๖ ด้านเหนือ จดวัดเกาะใหญ่   
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท   สส .   ๖๐๐๒   ฟากตะวันตก   

และที่ทําการไปรษณีย์อําเภอบางคนที 
 ด้านใต้ จดคลองบางน้อย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๒๗ ด้านเหนือ จดคลองไข่เน่าโปร่ง  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองขนมจีนเหนือ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 



 
๖ 

 ๑.๒๘ ด้านเหนือ จดโรงเรียนสกลวิสุทธิ 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองวัดตรีจินดาวัฒนาราม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันตก 
 ๑.๒๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  

ฝั่งเหนือ  และถนนบ้านปราโมทย์  -  บ้านวัดโบสถ์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองบางสะแกใหญ่  ฝั่งเหนือ 
 ด้านใต้ จดคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองบางขุน  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๓๐ ด้านเหนือ จดคลองขนมจีนเหนือ  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ด้านใต้ จดคลองบางพรม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๓๑ ด้านเหนือ จดวัดตรีจินดาวัฒนาราม   
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดวัดบางกุ้ง 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางสะแกกับตําบลบางกุ้ง 
 ด้านใต้ จดคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดโรงเรียนวัดบางสะแก  (ล้อมประชานุกูล) 
 ๑.๓๓ ด้านเหนือ จดวัดบางกุ้ง   
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันตก  และวัดอมรเทพ 
 ด้านใต้ จดคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดวัดโบสถ์ 



 
๗ 

 ด้านใต้ จดคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางกุ้งกับตําบลบางสะแก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางนกแขวก  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองลัดหลักแปด  ฝั่งตะวันตก  
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๖  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากใต้  ทางหลวงชนบท  

สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๖  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  

ฟากตะวันตก  และลําประโดง  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดลําประโดง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางคนที  

ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๖  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  

ฟากตะวันตก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดที่ว่าการอําเภอบางคนที  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางคนที  

สถานีตํารวจภูธรบางคนที  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก   
และวัดบางคนทีนอก 

 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  



 
๘ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  
ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 

 ด้านใต้ จดถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  ฟากเหนือ  และเส้นขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  

ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  

ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่  (เลี้ยงล้อมอนุกูล)  และวัดเกาะใหญ่   

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  
ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่ว่าการอําเภอบางคนที  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางคนที  และสถานีตํารวจภูธรบางคนที 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตที่  ๓ 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดคลองอุตริ  ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒   
 ด้านใต้ จดถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 



 
๙ 

 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองไข่เน่าโปร่ง  ฝั่งตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  

ระหว่างหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 
 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  และถนนบ้านบางกระบือ  -  

บ้านบางน้อย  ฟากใต้   
 ด้านตะวนัออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  

ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  บรรจบกับคลองลัด  ฝั่งตะวันออก  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร   
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระดังงา 
กับตําบลบางพรม   

 ด้านตะวันตก จดคลองไทร  ฝั่งตะวันออก  และคลองลัด  ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดคลองไข่เน่าน้อย  ฝั่งใต้  และเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  

ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 
 ด้านตะวันออก จดคลองไข่เน่าโปร่ง  ฝั่งตะวันตก  คลองลัด  ฝั่งตะวันตก  

และคลองไทร  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองขนมจีนเหนือ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดวัดไทร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลอง

บางน้อย  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตที่  ๔ 
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตที่  ๔   



 
๑๐ 

 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๔   
กับหลักเขตที่  ๕  และคลองไข่เน่าน้อย  ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
สส.๖๐๐๒   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ด้านเหนือ จดถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

สส.  ๖๐๐๒ 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตที่  ๕ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลกระดังงา  ระหว่างหลักเขตที่  ๔   

กับหลักเขตที่  ๕ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝั่งตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ ด้านเหนือ จดคลองบางพัง  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองตาเมี่ย  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองดําเนินสะดวก  

ฝั่งเหนือ  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม  (วัฒนานุวรรัตน์)  วัดเจริญสุขารามวรวิหาร  โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย  
และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางนกแขวก  ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองดําเนินสะดวก  

ฝั่งใต้  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองยายบาง  ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ 



 
๑๑ 

 ด้านใต้ จดลําประโดง  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก  และคลองลัดหลักแปด  
ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๑   
ฟากใต้  และคลองลัดหลักแปด  ฝั่งตะวันออก 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดคลองยายบาง  ฝั่งใต้  และคลองบางคนทีใน  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางคนทีกับตําบลยายแพง   

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางคนที 
กับตําบลกระดังงา  คลองบางคนที  ฝั่งตะวันตก  และวัดสินวิเศษศรัทธาราม   

 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  และลําประโดง  ฝั่งตะวันออก   
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๕.๔ ด้านเหนือ จดคลองตาจ่า  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางย่ีรงค์ 

กับตําบลบ้านปราโมทย์   
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท   สส .   ๔๐๑๓   ฟากตะวันตก   

และสํานักงานเทศบาลตําบลบางย่ีรงค์   
 ด้านใต้ จดคลองโรงหีบ  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก  และถนนวัดคริสต์ใน  

ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนวัดคริสต์ใน  ฟากตะวันออก  และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
 ๕.๖ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระดังงา   

กับตําบลบางคนที 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระดังงา   

กับตําบลยายแพง  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวัดบางใหญ่  -  

บ้านกระดังงา 



 
๑๒ 

 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๖  และคลองบางคนที  ฝั่งตะวันออก 

 ๕.๗ ด้านเหนือ จดลําประโดง  ฝั่งตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  วัดสินวิเศษศรัทธาราม  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดบางคนทีใน  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที  และคลองบางคนที  
ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางคนที  
ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  
ฝั่งตะวันออก  และที่ทําการสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางคนที 

 ๕.๘ ด้านเหนือ จดโรงเรียนวัดบางน้อย  (แจ่มประชานุกูล)  วัดบางน้อย  
และคลองบ้านใต้  ฝั่งใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๕ 

 ด้านใต้ จดคลองสําโรง  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  

ฝั่งตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๑  และหมายเลข  ๑๐.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๕.๙ ด้านเหนือ จดคลองโรงหีบ  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดถนนวัดคริสต์ใน  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองโรงหีบ  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  

ฝั่งใต้  และคลองสําโรง  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๕   
 ด้านใต้ จดวัดบางใหญ่  และถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  

ฝั่งตะวันออก 



 
๑๓ 

 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนวัดคริสต์ใน  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดคลองโรงหีบ  ฝั่งตะวันตก   
 ด้านใต้ จดคลองซื่อ  ฝั่งเหนือ  เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง

ตําบลบางย่ีรงค์กับตําบลบางสะแก  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางย่ีรงค์กับตําบลบ้านปราโมทย์ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดคลองตาจ่า  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านปราโมทย์ 

กับตําบลบางย่ีรงค์ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  

ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  

ฝั่งใต้  โรงเรียนวัดปากง่าม  (ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา   
และถนนวัดบางใหญ่  -  บ้านกระดังงา  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  ฟากตะวันตก  คลองบางใหญ่  
ฝั่งตะวันตก  และคลองมูกแถว  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระดังงา   
กับตําบลบางพรม 

 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  
ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  บรรจบกับคลองลัด  ฝั่งตะวันออก  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  
เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  และคลองอุตริ  ฝั่งตะวันออก  

 ๕.๑๔ ด้านเหนือ จดคลองไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งตะวันออก  คลองก่ึง  ฝั่งใต้   
วัดตะโหนดราย  และโรงเรียนวัดตะโหนดราย  (พรหมสวัสดิ์สาทร)   

 ด้านตะวันออก จดคลองมะขวิด  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองมะขวิด  ฝั่งเหนือ  
 ด้านตะวันตก จดคลองหนองอ้อ  ฝั่งตะวันออก  คลองมูกแถว  ฝั่งตะวันออก  

และคลองไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 



 
๑๔ 

 ๕.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนวัดคริสต์ใน  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดคลองวัดกลางเหนือ  ฝั่งเหนือ  ที่ทําการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลโรงหีบ  วัดปรกราษฎร์รังสฤษฏ์ิ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโรงหีบ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลโรงหีบกับตําบลบางสะแก  

และคลองโรงหีบ  ฝั่งตะวันออก   
 ๕.๑๖ ด้านเหนือ จดโรงเ รียนวัดปราโมทย์   (พิศสะอาดราษฎร์อํา รุง )   

ถนนบ้านปราโมทย์  -  บ้านวัดโบสถ์  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๐๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านปราโมทย์ 

กับตําบลบางย่ีรงค์  และคลองบางขุน  ฝั่งตะวันตก   
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  

ฝั่งตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๕.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางสะแก 

กับตําบลบางย่ีรงค์ 
 ด้านตะวันออก จดคลองซื่อ  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนบ้านปราโมทย์  -  บ้านวัดโบสถ์  ฟากเหนือ   

และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองบางขุน  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๘ ด้านเหนือ จดคลองซื่อ  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางสะแก 

กับตําบลโรงหีบ  และคลองบางสะแกใหญ่  ฝั่งตะวันตก   
 ด้านใต้ จดคลองบางสะแกใหญ่  ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ  และถนนบ้านปราโมทย์  -  บ้านวัดโบสถ์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนบ้านปราโมทย์  -  บ้านวัดโบสถ์  ฟากเหนือ  และคลองซื่อ  

ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๙ ด้านเหนือ จดคลองวัดกลางเหนือ  ฝั่งใต้  ทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  

ฟากตะวันตก  และโรงเรียนสกลวิสุทธิ 



 
๑๕ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  
ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดคลองวัดตรีจินดาวัฒนาราม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองวัดกลางเหนือ  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๒๐ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางพรมกับตําบลกระดังงา 

  ด้านตะวันออก จดคลองมูกแถว  ฝั่งตะวันตก  และคลองหนองอ้อ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดลําประโดง  ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดคลองยายเย็น  ฝั่งตะวันออก  วัดแก่นจันทน์เจริญ  คลองขวาง  
ฝั่งใต้  และคลองไทร  ฝั่งตะวันออก   

 ๕.๒๑ ด้านเหนือ จดคลองวัดตรีจินดาวัฒนาราม  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางสะแก 

กับตําบลบางกุ้ง   
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ  

โรงเรียนวัดบางสะแก  (ล้อมประชานุกูล)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางสะแก  และวัดบางสะแก 
 ด้านตะวันตก จดถนนวัดโบสถ์  -  บางสะแก  ฟากเหนือ  และคลองบางสะแกใหญ่  
ฝั่งตะวันออก 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๕.๒๒ ด้านเหนือ จดคลองขนมจีนเหนือ  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองไทร  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองขวาง   ฝั่ ง เหนือ   คลองบางพลับ   ฝั่ ง เหนือ   

ถนนแก่นจันทร์  -  บางพลับ  ฟากเหนือ  และวัดบางพลับ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๕.๒๓ ด้านเหนือ จดคลองวัดตรีจินดาวัฒนาราม  ฝั่งใต้  และโรงเรียน 

วัดตรีจินดาวัฒนาราม  (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)   
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก  วัดบางกุ้ง  

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกุ้ง   



 
๑๖ 

 ด้านใต้ จดถนนวัดโบสถ์  -  บางสะแก  ฟากเหนือ  วัดโบสถ์   
และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองแควอ้อม  ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นแ บ่ง เขตการปกครองระห ว่างตํ าบลบาง กุ้ ง   
กับตําบลบางสะแก 

 ๕.๒๔ ด้านเหนือ จดคลองบางพลับ  ฝั่งใต้  ทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  
ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางพรม  ถนนแก่นจันทร์  -  บางพลับ  ฟากใต้   
และโรงเรียนวัดแก่นจันทน์  (จันทร์  เอียง  ทับทิมราษฎร์บํารุง) 

 ด้านตะวันออก จดคลองยายเย็น  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดลําประโดง  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง  

ฝั่งตะวันออก 
 ๖.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 

และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ด้านเหนือ จดคลองรางห้าตําลึง  ฝั่งใต้  และโรงเรียนบ้านรางห้าตําลึง  

(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)   
 ด้านตะวันออก จดคลองยูสิน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองโรงนา  ฝั่งเหนือ  
 ด้านตะวันตก จดคลองจอมปลวก  ฝั่งตะวันออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลดอนมะโนรา  คลองรางกล้วย  ฝั่งตะวันออก  คลองดอนมะโนรา  ฝั่งตะวันออก  วัดดอนมะโนรา  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนมะโนรา  และโรงเรียนวัดดอนมะโนรา  (รังสิยานุกูล) 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๑๐.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๖.๒ ด้านเหนือ จดคลองเม็ง  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองเม็ง  ฝั่งตะวันตก  
 ด้านใต้ จดคลองดอนมะโนรา  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลดอนมะโนรา 

กับตําบลจอมปลวก 
 ๖.๓ ด้านเหนือ จดคลองบางคนทีใน  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดคลองยายแพง  ฝั่งตะวันตก 



 
๑๗ 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลยายแพง   

กับตําบลกระดังงา  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลยายแพงกับตําบลบางคนที 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๖.๔ ด้านเหนือ จดคลองเม็ง  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลจอมปลวก 

กับตําบลดอนมะโนรา 
 ด้านใต้ จดคลองจอมปลวก  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  ฟากตะวันออก 
 ๖.๕ ด้านเหนือ จดคลองโรงนา  ฝั่งใต้  
 ด้านตะวันออก จดคลองวัดมณีสรรค์  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองวัดมณีสรรค์  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองวัดมณีสรรค์  ฝั่งตะวันออก 
 ๖.๖ ด้านเหนือ จดคลองเม็ง  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองบ้านใต้  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบางน้อย  

ฝั่งตะวันออก  และคลองเม็ง  ฝั่งตะวันออก 
 ๖.๗ ด้านเหนือ จดคลองจอมปลวก  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองตาสงค์  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองบ้านใต้  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  ฟากตะวันออก 
 ๖.๘ ด้านเหนือ จดคลองบ้านใต้  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองตาสงค์  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองมะขวิด  ฝั่งเหนือ  และคลองบางก่ึง  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองสําโรง  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕   



 
๑๘ 

 ๖.๙ ด้านตะวันออก จดคลองสําโรง  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองบางก่ึง  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดวัดบางใหญ่   และเส้นขนานระยะ   ๑๐๐   เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕ 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้   
 ๗.๑ โรงเรียนบ้านรางห้าตําลึง  (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 
 ๗.๒ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม  (วัฒนานุวรรัตน์) 
 ๗.๓ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
 ๗.๔ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  (รังสิยานุกูล) 
 ๗.๕ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 
 ๗.๖ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 
 ๗.๗ โรงเรียนบ้านยายแพง  (พิศผ่องประชานุสรณ์) 
 ๗.๘ โรงเรียนวัดบางคนทีใน  (วามโกประชานุกูล) 
 ๗.๙ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 
 ๗.๑๐ โรงเรียนคลองตาจ่า  (คงจีบอุทิศ) 
 ๗.๑๑ โรงเรียนวัดบางน้อย  (แจ่มประชานุกูล) 
 ๗.๑๒ โรงเรียนศาลแม่อากาศ  (โรจน์มณี) 
 ๗.๑๓ โรงเรียนวัดปากง่าม  (ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล) 
 ๗.๑๔ โรงเรียนวัดตะโหนดราย  (พรหมสวัสดิ์สาทร) 
 ๗.๑๕ โรงเรียนวัดเกตการาม  (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 
 ๗.๑๖ โรงเรียนวัดปราโมทย์  (พิศสะอาดราษฎร์อํารุง) 
 ๗.๑๗ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่  (เลี้ยงล้อมอนุกูล) 
 ๗.๑๘ โรงเรียนสกลวิสุทธิ 
 ๗.๑๙ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม  (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 
 ๗.๒๐ โรงเรียนวัดบางสะแก  (ล้อมประชานุกูล) 
 ๗.๒๑ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์  (จันทร์  เอียง  ทับทิมราษฎร์บํารุง) 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังต่อไปนี้   



 
๑๙ 

 ๘.๑ วัดเกตการาม 
 ๘.๒ วัดตรีจินดาวัฒนาราม 
 ๘.๓ วัดบางพลับ 
 ๘.๔ วัดบางกุ้ง 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ วัดโพธิ์งาม 
 ๙.๒ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร 
 ๙.๓ วัดดอนมะโนรา 
 ๙.๔ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 
 ๙.๕ วัดบางคณฑีใน 
 ๙.๖ วัดสินวิเศษศรัทธาราม 
 ๙.๗ วัดบางน้อย 
 ๙.๘ วัดบางกล้วย 
 ๙.๙ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
 ๙.๑๐ วัดปากง่าม 
 ๙.๑๑ วัดบางใหญ่ 
 ๙.๑๒ วัดบางคนทีนอก 
 ๙.๑๓ วัดตะโหนดราย 
 ๙.๑๔ วัดไทร 
 ๙.๑๕ วัดปราโมทย์ 
 ๙.๑๖ วัดเกาะใหญ่ 
 ๙.๑๗ วัดเกาะแก้ว 
 ๙.๑๘ วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎ์ิ 
 ๙.๑๙ วัดกลางเหนือ 
 ๙.๒๐ วัดบางสะแก 
 ๙.๒๑ วัดแก่นจันทน์เจริญ 
 ๙.๒๒ วัดอมรเทพ 
 ๙.๒๓ วัดโบสถ์ 



 
๒๐ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้   

 ๑๐.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลบางนกแขวก 
 ๑๐.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางนกแขวก 
 ๑๐.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนมะโนรา 
 ๑๐.๔ ที่ทําการประตูน้ําบางนกแขวก 
 ๑๐.๕ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะโนรา 
 ๑๐.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางย่ีรงค์ 
 ๑๐.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยายแพง 
 ๑๐.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนมะโนรา 
 ๑๐.๙ สํานักงานเทศบาลตําบลบางย่ีรงค์ 
 ๑๐.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดบางคนทีใน  และที่ทําการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางคนที 
 ๑๐.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจอมปลวก 
 ๑๐.๑๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมปลวก 
 ๑๐.๑๓ ที่ทําการสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางคนที 
 ๑๐.๑๔ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา 
 ๑๐.๑๕ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตําบลบางกระบือ 
 ๑๐.๑๖ ที่ว่าการอําเภอบางคนที  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางคนที  และสถานี

ตํารวจภูธรบางคนที 
 ๑๐.๑๗ สํานักงานเทศบาลตําบลกระดังงา 
 ๑๐.๑๘ โรงพยาบาลนภาลัย 
 ๑๐.๑๙ สํานักงานเกษตรอําเภอบางคนที 
 ๑๐.๒๐ ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอบางคนที 
 ๑๐.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโรงหีบ 
 ๑๐.๒๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ 
 ๑๐.๒๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปราโมทย์ 
 ๑๐.๒๔ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม 
 ๑๐.๒๕ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางสะแก 
 ๑๐.๒๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางสะแก 
 ๑๐.๒๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางพรม 
 ๑๐.๒๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกุ้ง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๒  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  

และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ 
 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยคงพิทักษ์  ถนนบ้านบางกระบือ  -  
บ้านบางน้อย  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  
สส.  ๕๐๐๖  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณห่าง 
จากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๒,๑๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  
๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๕  ที่บริเวณห่างจาก



 
๒ 

ถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๑,๐๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  บรรจบกับซอยคงพิทักษ์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวซอยคงพิทักษ์  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  
ที่บริเวณห่างจากถนนแก่นจันทร์  -  บางพลับ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  
ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  
๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๕๐๐๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  



 
๓ 

(ถนนสาย  ก  ๖)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๖)  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ
ถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  
ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  
๔๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  
๖๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย   
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สส.  ๖๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  
ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  
เร่ิมต้นจากถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  บรรจบกับ
ถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  
บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณห่างจากซอยคงพิทักษ์  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนบ้านบางกระบือ  -  
บ้านบางน้อย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  
ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านบางกระบือ  -  บ้านบางน้อย  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลดอนมะโนรา  ต าบลบางนกแขวก  ต าบลบางคนที  ต าบลยายแพง  ต าบลบางยี่รงค์  ต าบล 
จอมปลวก  ต าบลกระดังงา  ต าบลโรงหีบ  ต าบลบ้านปราโมทย์  ต าบลบางกระบือ  ต าบลบางสะแก  ต าบลบางกุ้ง   
และต าบลบางพรม  อ าเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ 
การด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม 
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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