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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ต าบลดอนมะโนรา ต าบลบางนกแขวก
ตาบลบางคนที ตาบลยายแพง ตาบลบางยี่รงค์ ตาบลจอมปลวก ตาบลกระดังงา ตาบลโรงหีบ
ต าบลบ้ า นปราโมทย์ ต าบลบางกระบื อ ต าบลบางสะแก ต าบลบางกุ้ ง และต าบลบางพรม
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม
และการศึกษาของอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และพาณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว
ของชุมชนในอนาคตโดยอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
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(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน
(๕) อนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มที่ คงคุ ณค่ าความงามให้เ ป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนริมน้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑.๓๔ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ หลื อ ง
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๑๒ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ หลื อ ง
ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ สาธารณประโยชน์
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เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว้ น แต่ ก ารก่ อ สร้ า งทดแทนการประกอบ
พาณิ ช ยกรรมที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม บริ เ วณตลาดน้ าบางน้ อ ยและตลาดน้ าบางนกแขวก หรื อ การประกอบ
พาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และมิใช่การประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๔) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๑๕) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
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(๑๘) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทนี้ ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มีพื้น ที่
ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๗.๕๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าแม่กลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้าแม่กลองไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และที่ดินริมฝั่งคลองบางนกแขวก คลองดาเนินสะดวก
คลองบางน้ อ ย และคลองแควอ้ อ ม ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข อง
คลองบางนกแขวก คลองดาเนินสะดวก คลองบางน้อย และคลองแควอ้อมไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว้ น แต่ ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) สานักงาน เว้นแต่สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๔) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๑๕) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๖) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๑๘) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกัน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า สัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสาร
ทุกชนิด เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ และปล่องเมรุ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วั ดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
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(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่เป็นโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) การอยู่ อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด หอพั ก หรื อ อาคารอยู่ อ าศัย รวม เว้ น แต่ ที่ มีพื้น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๑) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๑๒) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๔) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๑๕) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๖) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกัน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า สัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสาร
ทุกชนิด เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ และปล่องเมรุ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
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(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๔.๑
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๑๐) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๑๓) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๔) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ
การสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าแม่กลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่ น้ าแม่ ก ลองไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้าหรือ
การสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
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เป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของที่ ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม และสถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานี บริการน้ ามัน ประเภท ข สถานี บริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่สอง
สถานี บริการน้ ามัน ประเภท ง สถานี บริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่ ส อง
และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
เว้นแต่สถานีบริการน้ามันดังกล่าวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว้ น แต่ ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๕) สานักงาน เว้นแต่สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๖) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๑๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ต ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๒๐) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกัน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า สัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสาร
ทุกชนิ ด เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ ปล่องโรงเคี่ยวน้าตาลมะพร้าว และปล่องเมรุ การวัด ความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม และสถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานี บริการน้ ามัน ประเภท ข สถานี บริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่สอง
สถานี บริการน้ ามัน ประเภท ง สถานี บริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่งและลักษณะที่ ส อง
และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
เว้นแต่สถานีบริการน้ามันดังกล่าวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
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(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว้ น แต่ ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๕) สานักงาน เว้นแต่สานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๖) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๑๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๒๐) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๗.๕๐ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งกระแสไฟฟ้า สัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสาร
ทุกชนิ ด เสาสาธารณูปโภคอื่น ๆ ปล่องโรงเคี่ยวน้าตาลมะพร้าว และปล่องเมรุ การวัด ความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่ เ กิ น ๗.๕ เมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทนี้ เพื่ อ ก่อสร้า งอาคารขึ้นใหม่ ให้ ก่ อ สร้า งได้ไม่ เกินความสูง
ของอาคารที่สูงที่สุดที่มีอยู่เดิม การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ และถนนสาย ข ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๗.๕ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลาดับที่

๒

๔

๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

๒

ลาดับที่
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พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสกัดน้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ เฉพาะวัตถุดิบ
จากมะพร้าว
(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ามันออกแล้ว เฉพาะวัตถุดิบ
จากมะพร้าว
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

ลาดับที่

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาลซึ่งทาจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าเชื่อม
(๗) การทาน้าตาลจากน้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้
หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(๑๑) การทาไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทาเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้าแข็ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๔

ลาดับที่
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๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้าอัดลม หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดื่ม
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๕

ลาดับที่

๓๗

๔๑

๔๓

๕๕
๕๖
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(๒) การทารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การเเกะสลักไม้
(๔) การทากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว
ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก หรือตบแต่ง
สิ่งพิมพ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสาหรับใช้ในการก่อสร้าง
เบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta)
รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

๖

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ เฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้ในการก่อสร้าง
หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

๗

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
สาหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
เฉพาะการซ่อมแซม
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่
มิได้ระบุไว้ในลาดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง
ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชาร่วย
(๕) การทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณา
สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

๘

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๐ โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป เฉพาะที่ไม่ใช่สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจาตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๙

ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง
หรืออัญมณี

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ ลาดับที่
หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจาพวกที่ หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย มีรายการดังต่อไปนี้
จดคลองบางพัง ฝั่งใต้
๑.๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางนกแขวก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแม่น้ําแม่กลอง ฝั่งตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ทาอ่ อ น และบริ เ วณ
หมายเลข ๑๐.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองดําเนินสะดวก
๑.๒ ด้านเหนือ
ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดคลองตาเมี่ย ฝั่งตะวันตก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบางนกแขวก
ด้านใต้
จดคลองดําเนินสะดวก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดเจริญสุขารามวรวิหาร และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
(วัฒนานุวรรัตน์)
จดคลองดําเนินสะดวก ฝั่งใต้
๑.๓ ด้านเหนือ
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 ฟากตะวั น ออก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางยี่รงค์
๑.๖ ด้านเหนือ
จดคลองบางนกแขวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองลัดหลักแปด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองบางนกแขวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ฟากตะวั น ออก
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 กับริมฝั่งคลองบางน้อย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดคลองยายแพง ฝั่งตะวันตก

๓
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
กับตําบลกระดังงา
๑.๑๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๑๓ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๑๔ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๑๕ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
๑.๑๖ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางน้อย ฝั่งเหนือ
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลยายแพง
จดคลองโรงหีบ ฝั่งใต้
จดแม่น้ําแม่กลอง ฝั่งตะวันตก
จดวัดบางกล้วย
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวันออก
จดลําประโดง ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง
จดที่ทําการสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางคนที
จดแม่น้ําแม่กลอง ฝั่งตะวันออก
จดคลองบางน้อย ฝั่งใต้
จดคลองสําโรง ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองบางน้อย ฝั่งใต้
จดถนนวัดบางใหญ่ - บ้านกระดังงา ฟากเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระดังงากับตําบลยายแพง
จดคลองบางน้อย ฝั่งเหนือ
จดถนนวัดบางใหญ่ - บ้านกระดังงา ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองบางน้อย ฝั่งเหนือ
จดวัดบางกล้วย
จดแม่น้ําแม่กลอง ฝั่งตะวันตก
จดโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวันออก
จดที่ทําการสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางคนที
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง
จดคลองบางคนที ฝั่งเหนือ
จดแม่น้ําแม่กลอง ฝัง่ ตะวันออก

๔
๑.๑๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองบางน้อย
ฝั่งเหนือ และถนนวัดบางใหญ่ - บ้านกระดังงา ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองบางน้อย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางน้อย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๒
จดคลองบางน้อย ฝั่งใต้
๑.๑๘ ด้านเหนือ
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
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ 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 า การอํ า เภอบางคนที สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
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
จดถนนบ้ า นบางกระบื อ - บ้ า นบางน้ อ ย ฟากเหนื อ
และวัดเกาะแก้ว
ด้านตะวันตก
จดแม่น้ําแม่กลอง ฝั่งตะวันออก
๑.๒๕ ด้านเหนือ
จดวัดปราโมทย์ และโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อํารุง)
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง แควอ้ อ ม
ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ และคลองบางขุน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแควอ้อม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองแควอ้อม ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก
๑.๒๖ ด้านเหนือ
จดวัดเกาะใหญ่
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ฟากตะวั น ตก
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
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดโรงเรียนสกลวิสุทธิ
จดแม่น้ําแม่กลอง ฝั่งตะวันตก
จดคลองวัดตรีจินดาวัฒนาราม ฝั่งเหนือ
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
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางสะแกกับตําบลบางกุ้ง
ด้านตะวันออก
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
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 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
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒
ด้านใต้
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
สถานี ตํ า รวจภู ธ รบางคนที เส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า แม่ ก ลอง ฝั่ ง ตะวั น ออก
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
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ 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
จดเส้ น ตั้ง ฉากกับ ถนนบ้านบางกระบื อ - บ้านบางน้ อ ย
ด้านตะวันออก
ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบางกระบือ - บ้านบางน้อย บรรจบกับคลองลัด ฝั่งตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านบางกระบือ - บ้านบางน้อย เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลกระดั ง งา
กับตําบลบางพรม
ด้านตะวันตก
จดคลองไทร ฝั่งตะวันออก และคลองลัด ฝั่งตะวันออก
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดคลองไข่เน่าน้อย ฝั่งใต้ และเขตเทศบาลตําบลกระดังงา
ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔
ด้านตะวันออก
จดคลองไข่เน่าโปร่ง ฝั่งตะวันตก คลองลัด ฝั่งตะวันตก
และคลองไทร ฝั่งตะวันตก
จดคลองขนมจีนเหนือ ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดวัดไทร และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลอง
บางน้อย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔

๑๐
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ 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
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ฟากตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
๔.๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตํ า บลกระดั ง งา ระหว่ า งหลั ก เขตที่ 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 ฟากตะวั น ออก ถนนสาย ก ๑
ฟากใต้ และคลองลัดหลักแปด ฝั่งตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดคลองยายบาง ฝั่งใต้ และคลองบางคนทีใน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางคนทีกับตําบลยายแพง
ด้านใต้
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลบางคนที
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
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลบางยี่ ร งค์
กับตําบลบ้านปราโมทย์
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๕.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวั น ตก
และสํานักงานเทศบาลตําบลบางยี่รงค์
ด้านใต้
จดคลองโรงหีบ ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก และถนนวัดคริสต์ใน
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนวัดคริสต์ใน ฟากตะวันออก และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
๕.๖ ด้านเหนือ
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลกระดั ง งา
กับตําบลบางคนที
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลกระดั ง งา
ด้านตะวันออก
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
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
ด้านตะวันออก
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
ตําบลบางยี่รงค์กับตําบลบางสะแก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางยี่รงค์กับตําบลบ้านปราโมทย์
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๕ ฟากตะวันออก
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดคลองตาจ่า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านปราโมทย์
กับตําบลบางยี่รงค์
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
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลกระดั ง งา
กับตําบลบางพรม
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ง ฉากกับ ถนนบ้านบางกระบื อ - บ้านบางน้ อ ย
ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบางกระบือ - บ้านบางน้อย บรรจบกับคลองลัด ฝั่งตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านบางกระบือ - บ้านบางน้อย เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร
เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒ และคลองอุตริ ฝั่งตะวันออก
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดคลองไม่ ป รากฏชื่ อ ฝั่ ง ตะวั น ออก คลองกึ่ ง ฝั่ ง ใต้
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 วัดปรกราษฎร์รังสฤษฏิ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโรงหีบ
ด้านตะวันตก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลโรงหีบกับตําบลบางสะแก
และคลองโรงหีบ ฝั่งตะวันออก
๕.๑๖ ด้านเหนือ
จดโรงเรี ย นวั ด ปราโมทย์ (พิ ศ สะอาดราษฎร์ อํ า รุ ง )
ถนนบ้านปราโมทย์ - บ้านวัดโบสถ์ ฟากตะวันออก และทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านปราโมทย์
กับตําบลบางยี่รงค์ และคลองบางขุน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแควอ้อม ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแควอ้อม
ด้านตะวันตก
ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๕.๑๗ ด้านเหนือ
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลบางสะแก
กับตําบลบางยี่รงค์
ด้านตะวันออก
จดคลองซื่อ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบ้ า นปราโมทย์ - บ้ า นวั ด โบสถ์ ฟากเหนื อ
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแควอ้อม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองบางขุน ฝั่งตะวันออก
๕.๑๘ ด้านเหนือ
จดคลองซื่อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลบางสะแก
กับตําบลโรงหีบ และคลองบางสะแกใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางสะแกใหญ่ ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมฝั่งคลองแควอ้อม ฝั่งเหนือ และถนนบ้านปราโมทย์ - บ้านวัดโบสถ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้านปราโมทย์ - บ้านวัดโบสถ์ ฟากเหนือ และคลองซื่อ
ฝั่งตะวันออก
๕.๑๙ ด้านเหนือ
จดคลองวัดกลางเหนื อ ฝั่ งใต้ 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
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลบางสะแก
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 เหนื อ คลองบางพลั บ ฝั่ ง เหนื อ
ถนนแก่นจันทร์ - บางพลับ ฟากเหนือ และวัดบางพลับ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง
ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๕.๒๓ ด้านเหนือ
จดคลองวั ด ตรี จิ น ดาวั ฒ นาราม ฝั่ ง ใต้ และโรงเรี ย น
วัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวันตก วัดบางกุ้ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกุ้ง

๑๖
ด้านใต้
จดถนนวั ด โบสถ์ - บางสะแก ฟากเหนื อ วั ด โบสถ์
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแควอ้อม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลบางกุ้ ง
กับตําบลบางสะแก
๕.๒๔ ด้านเหนือ
จดคลองบางพลับ ฝั่งใต้ ทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒
ฟากตะวั น ตก โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบางพรม ถนนแก่ น จั น ทร์ - บางพลั บ 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
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลดอนมะโนรา
กับตําบลจอมปลวก
๖.๓ ด้านเหนือ
จดคลองบางคนทีใน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองยายแพง ฝั่งตะวันตก

๑๗
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองบางน้อย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลยายแพง
กับตําบลกระดังงา และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลยายแพงกับตําบลบางคนที
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๖.๔ ด้านเหนือ
จดคลองเม็ง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลจอมปลวก
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 และคลองบางกึ่ง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองสําโรง ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕

๑๘
๖.๙ ด้านตะวันออก
จดคลองสําโรง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางกึ่ง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวั ด บางใหญ่ และเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕
๗. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๗.๑ ถึ ง หมายเลข ๗.๒๑ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
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 วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางยี่รงค์
๑๐.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยายแพง
๑๐.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนมะโนรา
๑๐.๙ สํานักงานเทศบาลตําบลบางยี่รงค์
๑๐.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดบางคนทีใน และที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางคนที
๑๐.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจอมปลวก
๑๐.๑๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจอมปลวก
๑๐.๑๓ ที่ทําการสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางคนที
๑๐.๑๔ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา
๑๐.๑๕ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบางกระบือ
๑๐.๑๖ ที่ ว่ า การอํ า เภอบางคนที สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอบางคนที 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 เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท 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 เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท
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 บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
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 บรรจบกั บ ถนนไม่ป รากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
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 เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท 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 เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท 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 เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (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 เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท 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 จนบรรจบกั บ ถนนสาย ข ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนบ้ า นบางกระบื อ - บ้ า นบางน้ อ ย
บรรจบกับทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบ้านบางกระบือ - บ้านบางน้อย
ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนบ้านบางกระบือ - 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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลดอนมะโนรา ตาบลบางนกแขวก ตาบลบางคนที ตาบลยายแพง ตาบลบางยี่รงค์ ตาบล
จอมปลวก ตาบลกระดังงา ตาบลโรงหีบ ตาบลบ้านปราโมทย์ ตาบลบางกระบือ ตาบลบางสะแก ตาบลบางกุ้ง
และต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและ
การดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผั ง เมื อ ง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า การใช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

