
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนสามชกุ  จงัหวัดสุพรรณบรุี 
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 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลกระเสียว  ต าบลสามชุก  และต าบลย่านยาว  
อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์  
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามชุกเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ  การปกครอง  
การค้า  และการบริการ  ในระดับอ าเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคม  ศักยภาพ  ในการพัฒนาพ้ืนที่รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน 

(๓) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ 
ได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริม  อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา  
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  เพ่ือด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยง 
สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เปน็
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่ก าหนดไวเ้ปน็สีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนรุกัษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะ 

ที่สอง  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะ  
ที่สอง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  
และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๓) สถานที่ เก็บรักษาวัตถุระเบิดได้   วัตถุ ไวไฟ  วัตถุมี พิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี    

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๔) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๕) สวนสนุก 
(๑๖) สนามแข่งรถ 
(๑๗) สนามแข่งม้า 
(๑๘) สนามยิงปืน 
(๑๙) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๒๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่

รวมกันทั้งหมดไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน  
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สถานที่ เก็บรักษาวัตถุระเบิดได้   วัตถุ ไวไฟ  วัตถุมี พิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี    

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) สนามยิงปืน 
(๑๓) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ

ส่วนท้องถิ่นหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรเก่า 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) สถานที่ เก็บรักษาวัตถุระเบิดได้   วัตถุ ไวไฟ  วัตถุมี พิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี    

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) สนามยิงปืน 
(๑๓) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ให้ด าเนินการหรือประกอบ

กิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   
และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   

(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  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่ เก็บรักษาวัตถุระเบิดได้   วัตถุ ไวไฟ  วัตถุมี พิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี    

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) สนามยิงปืน 
(๑๓) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ให้ด าเนินการหรือประกอบ

กิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ขอ้ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะ 

ที่สอง  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะ  
ที่สอง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  
และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๑๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๕) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๖) สถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดได้  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๘) สวนสนุก 
(๑๙) สนามแข่งรถ 
(๒๐) สนามแข่งม้า 
(๒๑) สนามยิงปืน 
(๒๒) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 

ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง

ไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้งถงึพื้นดาดฟ้า  ส าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การท่องเที่ยว   
การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะ 

ที่สอง  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะ  
ที่สอง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่หนึ่ง  สถานีบริการ
น้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

(๑๐) คลังสินค้าเพ่ือการขายส่งหรือการผลิต 
(๑๑) สถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดได้  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นท่ีเก็บหรือพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๓) สวนสนุก 
(๑๔) สนามแข่งรถ 
(๑๕) สนามแข่งม้า 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๖) สนามยิงปืน 
(๑๗) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่

ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน  
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  และถนนสาย  ข  
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  
นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง  หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ชนบทและเกษตรกรรม

๒

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๔

๘

พ.ศ. ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

๑๒

๑๐

๑๑

๙

๒
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม ได ได ได

     (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ได ไมเกิน ๕๐ แรงมา

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได
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๒๐
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ได ได ได ได ได ได

ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได ได ได ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

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

     อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได
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๒๓
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ได ได ได

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม ได

     ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป 

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) ได ได
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็ง ได

     หลายชั้นเขาดวยกัน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได ไมเกิน ๒๐ แรงมา

      สําหรับชําระลางหรือขัดถู

โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได

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

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือ ได ได ได

การเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร

สําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร ได ได ได

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling ได ได ได

     Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด ได ได ได

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได ได ได

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได ได ได

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา ได ได ได

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล ได ได ได

(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได ได ได

๖๔

๖๕

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตอลหรือชนิดอนาลอก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชใน

หองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร 

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ

สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงาน

ไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวใน ได ได

ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา 

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๖๙

๗๐

๗๑

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง

ดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็ก

ที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปน

ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive

Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่

หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภณฑดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรือจักรยานสองลอ

๗๒

๗๕

๗๘

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

๘๐

๘๑

๘๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

      แมพิมพ ลายฉลุ (Stencils)

(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ได

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา ได

     หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิต

     ติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐  กิโลวัตต

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

๙๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

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

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได ได ได ได เปนกิจการที่อยู

ภายใตการควบคุม

ดูแลหรือไดรับอนุญาต

ใหดําเนินการจาก

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

    ได                         หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

    โรงงานจําพวกที่         หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

๑๐๐

๑๒

๙๖

หมายเหตุ   ลําดับที่                    หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก  
ประเภทท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว  
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดโรงเรียนวัดบ้านทึง 
 ด้านตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่  ๑๒ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๐  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก  

และวัดศรีจันทร์ภาวนาราม 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดวัดคลองขอม 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองระบายกระเสียว  -  แม่น้ําสุพรรณ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนประตูน้ําสายใน  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่  ๑๒ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 



 
๒ 

 ด้านใต้ จดซอยปู่ยอด  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนประตูน้ําสายใน  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดซอยปู่ยอด  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนมิตรสัมพันธ์  ซอย  ๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดที่ว่าการอําเภอสามชุก 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากเหนือ  
 ด้านตะวันตก จดถนนมิตรสัมพันธ์  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และโรงเรียนวัดสามชุก   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนชุมชนวัดสามชุก  ซอย  ๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับซอยปู่ยอด  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   

 ด้านตะวันออก จดถนนประตูน้ําสายใน  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดซอยปู่ยอด  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนชุมชนดงมะลิ  ซอย  ๖  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 



 
๓ 

 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  บรรจบกับถนนชุมชนระหาร  ซอย  ๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร  และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอสามชุก   

 ดา้นตะวันตก จดสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๕  ฟากใต้  และโรงเรียน

อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

เลียบคลองระบาย  ๑  ขวา 
 ด้านใต้ จดถนนสมเด็จพระวันรัต  ซอย  ๑  ฟากเหนือ  วัดวิมลโภคาราม  

เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๕   
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
 ด้านตะวันออก จด เส้ นขนานระยะ   ๑๐๐   เ มตร   กั บ ศูน ย์กลา ง 

ถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  สํานักงานเทศบาลตําบลสามชุก  และเส้นตั้ งฉากกับถนน 
เลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ํา  ๑  ขวา  เป็นระยะ  ๓๔๐  เมตร   
และถนนเลียงคลองระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

เลียบคลองระบาย  ๑  ขวา 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

สพ.  ๓๐๕๕ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 



 
๔ 

 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนชุมชนวัดสามชุก  ซอย  ๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  บรรจบกับถนนบางขวาก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาล
ตําบลสามชุก  ระหว่างหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 

 ด้านใต้ จดคลองระบายใหญ่สุพรรณ  ๑  ฝั่งเหนือ  
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาล

ตําบลสามชุก  ระหว่างหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางแยกถนน  ๓๔๐  -  

สะพานดํา  ทต.  ๑๐๐๑   
 ด้านตะวันตก จดคลองระบายใหญ่สุพรรณ  ๑  ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองระบายใหญ่สุพรรณ  ๑  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดซอยปู่ยอด  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนมิตรสัมพันธ์  ซอย  ๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลอระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสมเด็จพระวันรัต  ฟากเหนือ 



 
๕ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 
เลียบคลองระบาย  ๑  ขวา   

 ๓.๓ ด้านเหนือ จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสามชุก  และเส้นตั้งฉากกับ
ถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  บรรจบกับ  
ถนนชุมชนระหาร  ซอย  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท   
เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนชุมชนระหาร  ซอย  ๓  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

สพ.  ๓๐๕๕ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๒.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  
 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดสํานักงานเทศบาลตําบลสามชุก 
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  เป็นระยะ  ๓๔๐  เมตร   



 
๖ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 
เลียบคลองระบาย  ๑  ขวา 

 ๓.๗ ด้านเหนือ จดคลองระบายใหญ่สุพรรณ  ๑  ฝั่งใต้  และเส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางแยกถนน  ๓๔๐  -  สะพานดํา  ทต.  ๑๐๐๑ 

 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  
ระหว่างหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐  และถนนเลียบคลองส่งน้ํา  ๒  ขวา  ๑  ซ้าย  ฟากเหนือ 

 ด้านใต้ จดแยกถนน  ๓๔๐  -  สะพานดํา  ทต.  ๑๐๐๑  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดคลองระบายใหญ่สุพรรณ  ๑  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันตก  และสํานักงานที่ดิน

จังหวัดสุพรรณบุรี  สาขาสามชุก  
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดบางขวาก 

และถนนบางขวาก  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
 ๔.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดถนนมิตรสัมพันธ์  ซอย  ๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนมิตรสัมพันธ์  ซอย  ๗  ฟากตะวันตก  ถนนมิตรสัมพันธ์  

ซอย  ๑  ฟากใต้  และถนนมิตรสัมพันธ์  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากเหนือ  
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนสมเด็จพระวันรัต  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดสํานักงานเทศบาลตําบลสามชุก 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

เลียบคลองระบาย  ๑  ขวา 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 



 
๗ 

 ๔.๓ ด้านเหนือ จดถนนชุมชนระหาร  ซอย  ๓  ฟากใต้  และฟากตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก  และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอําเภอสามชุก   
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต   

การปกครองระหว่างอําเภอสามชุกกับอําเภอเดิมบางนางบวช  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร   
กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก  
คลองส่งน้ํา  ๒  ขวา  ฝั่งเหนือ  และถนนเลียบคลองส่งน้ํา  ๒  ขวา  ฟากเหนือ   

 ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองระบายใหญ่สามชุก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต   

การปกครองระหว่างอําเภอสามชุกกับอําเภอเดิมบางนางบวช  และถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากเหนือ  
และฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดวัดบ้านทึง 



 
๘ 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต   

การปกครองระหว่างอําเภอสามชุกกับอําเภอเดิมบางนางบวช  และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก   
ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า 
 ๕.๔ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๘  กับหลักเขตที่  ๑  
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองระบายใหญ่สามชุก  ๑  ฟากตะวันตก  

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนเลียบคลองส่งน้ํา  ๒  ขวา  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาล

ตําบลสามชุก  ระหว่างหลักเขตที่  ๑๗  กับหลักเขตที่  ๑๘ 
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  ๑ 
 ด้านตะวันออก จดถนนประตูน้ําสายใน  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับซอยปู่ยอด  ฟากเหนือ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 

 ๕.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาล

ตําบลสามชุก  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๕.๗ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนชุมชนดงมะลิ  ซอย  ๖  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก 



 
๙ 

 ๕.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาล

ตําบลสามชุก  ระหว่างหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๕.๙ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาล

ตําบลสามชุก  ระหว่างหลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 
 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  บรรจบกับถนนบางขวาก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันออก  
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  และบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๑   

ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๕.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก  

วัดสามชุก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนชุมชนวัดสามชุก  ซอย  ๑  ฟากใต้  และถนนสาย  ก  ๑  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดวัดบางขวาก  โรงเรียนวัดบางขวาก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒ 



 
๑๐ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖ .๑  ถึงหมายเลข  ๖ .๔  ที่ กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 

และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๕๘  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๔  กับหลักเขตที่  ๑๕ 
 ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๕  หลักเขตที่  ๑๖  กับหลักเขตที่  ๑๗ 
 ๖.๒ ด้านเหนือ จดฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  ๒  ทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๕๘  

ฟากใต้  และโรงเรียนวัดคลองขอม 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท   สพ .   ๓๐๕๐   ฟากตะวันตก   

และถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองระบายใหญ่สามชุก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๖.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓๖๕   
 ด้านตะวันออก เส้นขนานระยะ   ๓๐๐   เมตร   กับ ศูน ย์กลางถนน 

เลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  วัดวิมลโภคาราม  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  
และถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก   

 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๓๘  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๓  กับหลักเขตที่  ๑๔ 
 ๖.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๓๘  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองระบาย  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒   
 ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลสามชุก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑๓  และแม่น้ําท่าคอย  ฝั่งตะวันออก 



 
๑๑ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ พื้นที่บริเวณเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
 ๗.๒ พื้นที่บริเวณเสน้ขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ๗.๓ พื้นที่บริเวณเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้  
 ๘.๑ โรงเรียนวัดบ้านทึง 
 ๘.๒ โรงเรียนวัดคลองขอม 
 ๘.๓ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
 ๘.๔ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
 ๘.๕ โรงเรียนวัดสามชุก 
 ๘.๖ โรงเรียนวัดบางขวาก 
 ๘.๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ แม่น้ําท่าจีน 
 ๙.๒ บึงหนองรี 
 ๙.๓ บึงระหาร 
 ๙.๔ คลองระบายใหญ่สุพรรณ  ๑ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์  
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ด้านเหนือ จดถนนมิตรสัมพันธ์  ซอย  ๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดที่ว่าการอําเภอสามชุก  และถนนมิตรสัมพันธ์  ซอย  ๑  

ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนมิตรสัมพนัธ์  ซอย  ๗  ฟากตะวันออก 



 
๑๒ 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๑.๑ วัดบ้านทึง 
 ๑๑.๒ วัดคลองขอม   
 ๑๑.๓ วัดศรีจันทร์ภาวนาราม 
 ๑๑.๔ วัดวิมลโภคาราม 
 ๑๑.๕ วัดสามชุก 
 ๑๑.๖ วัดบางขวาก 
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๑ ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  ๒ 
 ๑๒.๒ สถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่  ๔  สามชุก 
 ๑๒.๓ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก 
 ๑๒.๔ ฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  ๑ 
 ๑๒.๕ สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่  ๑๒ 
 ๑๒.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสามชุก 
 ๑๒.๗ ที่ว่าการอําเภอสามชุก 
 ๑๒.๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสามชุก 
 ๑๒.๙ สํานักงานเกษตรอําเภอสามชุก 
 ๑๒.๑๐ สํานักงานเทศบาลตําบลสามชุก 
 ๑๒.๑๑ สถานีตํารวจภูธรสามชุก 
 ๑๒.๑๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  สาขาสามชุก   





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๒  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย   ก   ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ   ถนนมิตรสัมพันธ์ 

และถนนชุมชนวัดสามชุก  ซอย  ๒  (ฝั่งตะวันตก)  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๓๖๐  เมตร   
บรรจบกับถนนชุมชนวัดสามชุก  ซอย  ๒  (ฝั่งตะวันตก)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนชุมชนวัดสามชุก  
ซอย  ๒  (ฝั่งตะวันตก)  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนชุมชนวัดสามชุก  ซอย  ๘  
(ฝั่งตะวันตก)  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก   
ระยะประมาณ  ๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  
สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับถนนชุมชนวัดสามชุก  ซอย  ๑  (ฝั่งตะวันตก)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๓๘  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๓๘  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๔๐๓๘  
ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  บรรจบกับถนนชุมชนท่าเรือจ้างซอย  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ตัดกับถนนชุมชนท่าเรือจ้าง  ซอย  ๓  ที่บริเวณห่างจากถนนชุมชนท่าเรือจ้าง  ซอย  ๓  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สพ.  ๓๐๕๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชุมชนท่าเรือจ้าง  ซอย  ๓  
ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบ
กับถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ที่บริเวณห่างจากถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ตัดกับคลองบางขวาก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางถนนสุพรรณบุรี  -  ชัยนาท  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลกระเสียว  ต าบลสามชุก  และต าบลย่านยาว  อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้   
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า   
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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