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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลนางตะเคียน ตําบลลาดใหญ่ ตําบลคลองเขิน
ตําบลบางแก้ว ตําบลบ้านปรก ตําบลแม่กลอง ตําบลท้ายหาด ตําบลบางขันแตก ตําบลแหลมใหญ่
ตําบลบางจะเกร็ง และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี้
“พื้น ที่ป ระกอบการ” หมายความว่า พื้น ที่ที่ใ ช้ป ระกอบกิจ การบนพื้น ดิน เหนือ พื้น ดิน
หรือใต้พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในอาคาร
หรือนอกอาคาร
ข้อ ๕ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การค้า การบริการ
และการศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม และการบริ ก ารให้ สั ม พั น ธ์ กั บ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลําคลองของจังหวัดสมุทรสงคราม
(๓) พั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การให้ เ พี ย งพอและ
ได้มาตรฐาน
(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจประมง อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
(๕) อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งผลิตที่สําคัญของเมือง
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ําดอนหอยหลอด
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ตามแผนผั งกํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ และหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยง
สีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๔๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๓๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๔๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๘ 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
สถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเป็นส่ วนใหญ่ สํ าหรั บการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
เว้นแต่สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๕๐ ตารางวา
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๔) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่เป็นการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่
ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) คลังสินค้า
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๙ 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
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๑๐) การอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) คลังสินค้า
(๑๒) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๕) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๖) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม เว้ น แต่ โ รงแรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการไม่ เ กิ น
๓๐๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) การอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรม ประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) คลังสินค้า
(๑๑) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๒) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๓) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๔) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๕) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๑ 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
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบ ริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุ ม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) คลังสินค้า
(๘) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) โรงฆ่ า สั ต ว์ ห รื อ โรงพั ก สั ต ว์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ แ ละจํ า หน่ า ย
เนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ประโยชน์ที่ ดิน บริ เวณหมายเลข ๔.๑๑ หมายเลข ๔.๑๒ และหมายเลข ๔.๑๓
นอกจากห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคสองแล้ว ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๒) การอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่นํ้าแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํ า พวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ คลังสินค้า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่ง
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๕) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๖) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๗) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข ๖.๑ หมายเลข ๖.๒ หมายเลข ๖.๓ หมายเลข ๖.๔
หมายเลข ๖.๕ หมายเลข ๖.๖ หมายเลข ๖.๗ หมายเลข ๖.๘ หมายเลข ๖.๙ หมายเลข ๖.๑๐
หมายเลข ๖.๑๑ หมายเลข ๖.๑๒ หมายเลข ๖.๑๓ หมายเลข ๖.๑๔ หมายเลข ๖.๑๕ หมายเลข ๖.๑๖
หมายเลข ๖.๑๗ และหมายเลข ๖.๑๙ และในระยะ ๕๐๐ เมตร จากริ มเขตทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข ๓๕ ฟากใต้ ในพื้ น ที่ ตํ า บลคลองโคน ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ กํ า หนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
เว้นแต่สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ ก๊าซ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมายเลข ๖.๙ หมายเลข ๖.๑๐
หมายเลข ๖.๑๑ และหมายเลข ๖.๑๒ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีพื้นที่อาคาร
ต่อหลังรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
การใช้ ประโยชน์ที่ ดิน บริ เวณหมายเลข ๖.๑๘ หมายเลข ๖.๒๐ และหมายเลข ๖.๒๑
เว้นแต่ในระยะ ๕๐๐ เมตร จากริมเขตทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต้ ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
เว้นแต่สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ ก๊าซ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่
ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๔) คลังสินค้า
(๑๕) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
เว้นแต่สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ ก๊าซ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมายเลข ๗.๑ หมายเลข ๗.๒
หมายเลข ๗.๕ และหมายเลข ๗.๗ ให้ ป ระกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการไม่ เ กิ น
๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๕) คลังสินค้า
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ หรื อ พั ก สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์
(๑๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
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(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
สําหรับที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ที่สาธารณประโยชน์ประเภท
พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน “ที่สาธารณประโยชน์ชายทะเล” เลขที่ สส ๐๐๐๓ ที่ดินเลขที่ ๗๑
เลขที่ สส ๐๐๐๔ ที่ดินเลขที่ ๗๐ เลขที่ สส ๐๐๐๕ ที่ดินเลขที่ ๗๗ เลขที่ สส ๐๐๐๖ ที่ดิน
เลขที่ ๗๖ เลขที่ สส ๐๐๐๗ ที่ดินเลขที่ ๓ เลขที่ สส ๐๐๐๘ ที่ดินเลขที่ ๗๘ ตําบลคลองโคน
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
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การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา การสาธารณูปโภค เขื่อน หรือรั้ว
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือการประมง
ชายฝั่งเท่านั้น
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น การท่ อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
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เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๒๐ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การของรั ฐ กิ จ การเกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ําแม่กลอง ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และในระยะ
เกินกว่ า ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ํ าแม่ก ลอง
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๒๑ โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่ ให้ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม
ข้อ ๒๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒ และถนนสาย จ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔
ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ และถนนสาย ค ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๒๓ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๒

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได*

ได*

ได

ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได*

ได*

ได

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล

ได*

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใช

ได*

ได*

ได

ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

เมล็ดพืชหรือหัวพืช

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน

ได*

ได

หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

ของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ

ได*

ได

๒
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๔

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

(๑) การฆาสัตว

ได*

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง

ได

ได*

ได*

ได*

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ได

ได

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ

๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

เหือดแหง

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑ

ได*

ได

ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

สําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว

ได*

ได

ได

ได

ได

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง
หรือไขเหลวแชเย็น
๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได

ได*

ได*

ได

ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

๓
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง

๒

๓

๑

๒

๓

๑
ได

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

๑

๒

๓

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

เหือดแหง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง

ได*

ได*

ได

ได ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

หรือไขมันสัตวน้ํา
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา

ได

หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา
ใหบริสุทธิ์
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
๗

ได*

ได*

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

หรือไขมันจากสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว

ได*

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

(๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว

ได*

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว

ได*

ได ๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

ใหแข็งโดยการเติมไฮโดรเจน
(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
ใหบริสุทธิ์

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ได*

ได ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๔
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง
ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน
หรือแทง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได

ได*
ได*
ได*
ได*
ได*

ได*

ได

ได

ได*
ได*
ได*

ได*
ได*

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได*
ได*

ได*
ได*

ได*
ได*

ได
ได

ได
ได

ได
ได

๙

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

๕
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

๒

๓

๑

๒

ได

๓

๑

๒

ได

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย
บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว
ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก
ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจาก
ช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
จากพืชอื่น ๆ

ได

ได*
ได*
ได*

ได

ได

หมายเหตุ

ได

ได*
ได*

ได
ได

ได
ได

ได*
ได*

ได*
ได*
ได*

ได

ได

ได*

ได*

ได*
ได*

ได*

ได
ได
ได

ได
ได

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได*

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได*

ได

ได

ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๖
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

ได*

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได*

ได*

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือ

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

หมายเหตุ

การเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือ
การเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล
กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร

ได*

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๗
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด
ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับ
เลี้ยงสัตว

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

๒

๓

ได*

ได*

๑

ได*

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

๒

๓

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได

ได*

ได

หมายเหตุ

ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

๘
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร

๒

๓

๑
ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน
ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใย
ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ

๒
ได
ได

๓

๑
ได*

ได
ได

ได

ได

ได

๒
ได*
ได*

๓
ได*
ได*

๑
ได

ได*
ได*

ได*

ได*

๒
ได
ได

ได
ได

ได

ได

หมายเหตุ

๓
ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
ได ๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๙
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ

หมายเหตุ

๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

พลาสติก

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

(๑) การผลิตเชือก

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ

๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๑๐
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย

หมายเหตุ

๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติก

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

อัดเขารูป

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๑๑

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม
ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง
บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ
หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือ
ไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได*
ได*
ได*
ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได*

หมายเหตุ

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

๑๒

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือ
หุนรองเทาจากไม
(๓) การเเกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได*
ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม
ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ

ได*
ได*

ได

ได

ได*

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ได ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได
ได*

หมายเหตุ

ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
ได ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๑๓
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได*

ได*

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการ

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

กอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือ

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

ยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๑๔
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือ

หมายเหตุ

๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

ได*

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน

๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
ได*

ได*

ได

ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๑๕
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได*

ได*

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือ

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

โลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับ

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือ

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

หลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสราง

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

สะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ

๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร

ได*

ได*

ได

ได

ได ๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ

ได*

ได*

ได

ได

ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสราง

ได*

ได*

ได

ได

ได ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได*

หรือซอมหมอน้ํา
(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่อง
ปรับอากาศ

๑๖
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ

หมายเหตุ

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๒) การทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

(๓) การทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน

ได*

ได*

ได

ได

ได ๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีด

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

หรือดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing Mills)

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ

ได*

ได*

ได

(๑๑) การอัดเศษโลหะ

ได
ได

ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ

ได*

ได

ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อม

ได*

ได

ได

ได

ได

โลหะทั่วไป
(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะ
ตาม (๑) ถึง (๑๐)

ได*

ได*

ได

๑๗
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต
เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับ
โรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑
ได*

๒
ได*

๓
ได*

๑
ได

๒
ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

หมายเหตุ

๓
ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

๑๘
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง
เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling
Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing
Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะ
ดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด

๑

๒

๓

๑

๒

๓

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได ๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได

ได

ได

ได*

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร
การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑ
ดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหา
ปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่อง
คํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ
เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือ
ชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ
กับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or
Analog Computers or Associated Electronic

๓

ได

ได

หมายเหตุ

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

๑๙
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ

๓

Data Processing Equipment or Accessories)

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่อง

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

พิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง
วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา
ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้น
ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๐
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร
หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา
เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา
เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือ
บันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึก
เสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ
ไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปน
ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi Conductor or Related Sensitive Semi Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed

ได

๒

๓

๑

๒

๓

๑

ได

ได

ได

ได

๒

ได

๓

๑

๒

ได*

ได*

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได*

ได

ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๑
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
or Variable Electronics Capacitors or
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ
หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือ
เครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ
นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได

ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
ได ๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

๒๒
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
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หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ

๓

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง

ได

ได*

ได

ได

สภาพรถยนตหรือรถพวง

ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนต

ได

ได*

ได

ได

หรือรถพวง

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง

ได

ได

ได*

ได

ได

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

สภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยาน

๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

สองลอ

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับ
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ได

ได

ได*

ได

ได

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๓
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อน

๒

๓

๑

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

ได*

ได*

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

ดังกลาว

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตา

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

หรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

เปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

ดวยการถายภาพ

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๔
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
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โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา

๒

๓

๑

๒

ได

๓

๑

๒

ได*

ได*

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก

๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

ได

ได*

ได*

ได

ได

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๕
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึง

๒

๓

๑

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

ได*

ได*

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชใน

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

การกีฬา การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือ

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

หรือเครื่องใชดังกลาว

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๖
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ

๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่ง

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

(๑) การทําเครื่องเลน
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ

ได
ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

สําหรับการแสดง

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได*

ได*

ได

ได

ได

เครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพ
ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไว
ในลําดับใด

๒๗
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยัง

๓

๑

๒

ได*

หมายเหตุ

๓
ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
ได

ได*

ได*

ได

ได

ได ๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๘
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๙๒ โรงงานหองเย็น

๒

๓

๑
ได

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

๑

๒

๓

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง

ได

ได

ได

ได*

ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๒๙
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับ

ได

๒

๓

๑

๒

๓

ได

๑

๒

๓

ได

๑

๒

๓

ได*

๑

๒

หมายเหตุ

๓

ได

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ใชในบานหรือใชประจําตัว

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวย

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

เครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได

ได

ได*

ได ๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ

ได

ได

ได*

ได ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ในพื้นที่ตําบลคลองโคน
ได*
ได

ได

ได

ได*

ได
ได

๓๐
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ

ได

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

ได*

๓

๑

๒

ได

หมายเหตุ

๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

ที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

หรืออัญมณี

๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด

ได*

ได*

ได

ได

ได *เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๓๑
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

ได*

ได*

๓

๑

๒

ได

ได

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

หมายเหตุ

๓
*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑
๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗
๖.๘ ๖.๙ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
๖.๑๓ ๖.๑๔ ๖.๑๕ ๖.๑๖
๖.๑๗ ๖.๑๙ และในระยะ
๕๐๐ เมตร จากศูนยกลาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ในพื้นที่ตําบลคลองโคน

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือ

*เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบ

๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗

ของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
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ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

(นายบวร มณีรัตน)
ผูอํานวยการกองชางเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

(นายสมชาย ตันประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ และหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดคลองเขิน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองอั ม พวา
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดวัดโรงธรรม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น คลองอั ม พวา
ฝงตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองอัมพวาฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองผีหลอก ฝงใต
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองอั ม พวา
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น คลองจางวาง
ฝงตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สค. ๒๐๕๕
ดานตะวันออก
จดถนน สส. ๓๐๒๒ (บางตะบูน - ลาดเปง) ฟากใต
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สค. ๒๐๕๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสํา นั กงานขนส ง จัง หวัด สมุท รสงคราม สํา นัก งานพาณิ ช ย
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ (ถนนเลี่ยงเมือง)
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ (ถนนเลี่ ย งเมื อ ง) ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตกและฟากใต
คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางประจันต
ฝงตะวันตก

๒
ฟากตะวันตก

ดานตะวันออก

จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชั ย )

ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลาดใหญ กับตําบลแมกลอง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลอง
แมกลอง ฝงตะวันออก วัดบางประจันต โรงเรียนวัดบางประจันต (หวังเจริญราษฎรนุกูล) และศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุ ท รสงคราม และทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๐
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดคลองลัดจวน ฝงตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕
ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม ฟากเหนือและฟากใต
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองผีหลอก ฝงตะวันออก
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ จอมปลวก - สมุทรสงคราม ฟากใตและฟากเหนือ
๒.๔ ดานเหนือ
จดคลองลั ด จวน ฝ ง ใต และเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองแม ก ลอง
ฝงตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ (ถนนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม
ดานตะวันตก
จดคลองลัดจวน ฝงตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ลากตอจากซอยเหลือบชมไปบรรจบกับคลองอัมพวา
ฝงใต ซอยเหลือบชม ฟากตะวัน ตก เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุ ท รสงคราม และเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงคลองผีหลอก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก สมุทรสงคราม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองแกวฟา - จางวาง
ฝงตะวันออก

๓
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางประจันต ฝงใต
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลาดใหญกับตําบลแมกลอง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม สถานีสื่อสาร
จังหวัดสมุทรสงคราม สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรสงคราม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจาทา ๑ สมุทรสงคราม ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ที่ทําการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ที่ทําการพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสมุทรสงคราม สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทําการไปรษณียสมุทรสงคราม
โรงเรียนถาวรานุกูล และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕
ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ มฝง คลองบางประจัน ต
ฝงตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย) ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดซอยชงโค ฟากเหนือ
๒.๘ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก เสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลแมกลองกับตําบลบางแกว และถนนสาย ข ๒ ฟากใตและฟากเหนือ
๒.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก สมุ ท รสงคราม ฟากใต วั ด ชอ งลม โรงเรี ย นวัด ช องลม (ธรรมโชติ ) และที่ ทํา การองคก ารบริ ห าร
สวนตําบลบานปรก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
และวัดชองลม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุ ท รสงคราม และเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงเรียนวัดจันทรเจริญสุข
วัดจันทรเจริญสุข และวัดแกวฟา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองแกวฟา - จางวาง
ฝงตะวันออก

๔
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนน สส. ๓๖๔๓ (เทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม ทาน้ําสมุทรสงคราม) ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนปทุมมาลัย ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนปทุมมาลัย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนปทุมมาลัย ฟากตะวันออก และโรงเรียนเทศบาล ๒
แสงวณิชอุปถัมภ
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน สส. ๓๖๔๓ (เทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม ทาน้ําสมุทรสงคราม) ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนน สส. ๓๐๖๑ (บานพวงมาลัย - บานทายหาด) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน สส. ๓๖๔๓ (เทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม ทาน้ําสมุทรสงคราม) ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแมกลองกับตําบลแหลมใหญ
เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน สส. ๓๖๔๓ (เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม - ทาน้ําสมุทรสงคราม)
๒.๑๓ ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแกวกับตําบลแมกลอง
และถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ข ๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทางเขาเมือง
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทางเขาเมือง
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแกวกับตําบลแมกลอง

๕
ดานใต
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับถนนสาย ง ๑
จดถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันออก และถนนสาย ง ๑

ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม
ดานตะวันออก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทายหาดกับตําบลแมกลอง
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน สส. ๔๐๒๗ (บานทายหาด) ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยประชาร ว มใจ ฟากตะวั น ตก และเส น ตั้ ง ฉากกั บ
ซอยประชารว มใจ ที่จุดซึ่ง ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม
บรรจบกับซอยประชารวมใจ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยประชารวมใจ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน สส. ๓๐๖๕ (สายบานทายหาด - บานบางเรือหัก)
ฟากตะวันออก
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝง คลองบางเรื อ หั ก
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแหลมใหญกับตําบลแมกลอง และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนแหลมใหญ
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน สส. ๓๐๖๕ (สายบานทายหาด - บานบางเรือหัก)
ฟากตะวันออก
๒.๑๙ ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กั บ ริ ม ฝง คลองบางเรื อ หั ก
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแหลมใหญ
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแหลมใหญกับตําบลแมกลอง
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
หมายเลข ๓๕
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางจะเกร็ ง
ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันออก

๖
๒.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกลาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ข ๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากสถานีจายน้ําบางจะเกร็ง การประปาสมุทรสงครามกับเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกลาง ฝงใต
ดานใต
จดสถานีจายน้ําบางจะเกร็ง การประปาสมุทรสงคราม
ดานตะวันตก
จดวัดบางจะเกร็ง และโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล)
๒.๒๒ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางจะเกร็ ง
ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองมอญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางจะเกร็ ง
ฝงตะวันออก
๒.๒๓ ดานเหนือ
จดสถานีจายน้ําบางจะเกร็ง การประปาสมุทรสงคราม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๒.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางจะเกร็ง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม และวัดศรัทธาธรรม
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก
๒.๒๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงใต
ถนนสาย ค ฟากตะวันตก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต วัดปากสมุทร โรงเรียน
วัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมใหญ และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองดาน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่ออยูหางจากคลองดาน เปนระยะ ๒๐๐ เมตร ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากใต เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงตะวันออก
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้

๗
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก สมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองลัดจวน ฝงตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก สมุทรสงคราม ฟากใต และถนน สส. ๓๖๔๓ (เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - ทาน้ําสมุทรสงคราม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดวัดใหญ และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ แมกลอง
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองลัดจวน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๓.๓ ดานเหนือ
จดซอยชงโค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และเขตทางรถไฟสายบานแหลม แมกลอง ฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย) ฟากตะวันออก
และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
๓.๔ ดานเหนือ
จดซอยชงโค ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๓.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ มฝง คลองบางประจัน ต
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางประจันต ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองแม ก ลอง
ฝงตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนถาวรานุกูล

๘
ดานใต
สมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
ฝงตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
สมุทรสงคราม ฟากใต
ดานใต
ดานตะวันตก
ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๕
๓.๘ ดานเหนือ
สมุทรสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
ฟากตะวันออก
๓.๑๒ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ฟากตะวันตก
ดานใต
ดานตะวันตก
ฝงตะวันออก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก จดเสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ มฝง คลองบางประจัน ต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก จดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรสงคราม
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนบางแพ - จอมปลวก จดถนนไชยพร ฟากตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไชยพร
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
จดวัดประทุมคณาวาส
จดถนนไชยพร ฟากตะวันออก
จดถนนธรรมนิมิต ฟากใต
จดถนนราชญาติรักษา ฟากตะวันตก
จดคลองลัดประทับ ฝงเหนือ
จดวัดธรรมนิมิต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
จดคลองลัดประทับ ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
จดสํานักงานการประปาสมุทรสงคราม และถนนราชญาติรักษา
จดคลองลัดประทับ ฝงใต
จดถนนราชญาติรักษา ฟากตะวันตก และถนนราษฎรประสิทธิ์
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง

๙

และฟากใต

๓.๑๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๓.๑๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดคลองลัดประทับ ฝงใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
จดถนนราชญาติรักษา ฟากเหนือ
จดถนนราชญาติรักษา ฟากตะวันออก
จดถนนราชญาติรักษา ฟากใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ

ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันออก
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางเรื อ หั ก
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับ ซอยประชารวมใจ ฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่ง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม บรรจบกับซอยประชารวมใจ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยประชารวมใจ เปนระยะ ๑๕๐ เมตร
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมฝงคลอง บางเรือหัก
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงใต
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนแหลมใหญ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนแหลมใหญ และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงเหนือ
๓.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนแหลมใหญ ฟากตะวันออก
๓.๑๙ ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม และถนนแหลมใหญ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแหลมใหญ

๑๐
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรสงคราม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม ฟากตะวันตก สํานักงาน
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สถานธนานุบาล และฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม
ดานตะวันออก
จดถนนเกษมสุขุม ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก และวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
๔.๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนอนุบ าลเมืองสมุทรสงคราม โรงเรียนเทศบาล ๕
วัดปอมแกว (อัครพงศชนูปถัมภ) และถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนทางเขาเมือง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเกษมสุขุม ฟากตะวันออก และวัดปอมแกว
๔.๓ ดานเหนือ
จดที่ทําการสถานีร ถไฟแมกลอง สํานักงานขนสง ทางน้ําที่ ๓
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา และเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเกษมสุ ขุ ม ฟากตะวั น ตก สถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร
จังหวัดสมุทรสงคราม และถนนราชญาติรักษา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนธรรมนิมิต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก และคลองบางแกว ฝงใตและฝงตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม และถนนสาย ง ๑
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนทางเขาเมือง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนทางเขาเมือง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราชญาติรักษา ฟากตะวันออก

๑๑
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนนทางเขาเมือง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๔.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทางเขาเมือง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานใต
จดถนนทางเขาเมือง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๔.๙ ดานเหนือ
จดถนนทางเขาเมือง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทางเขาเมือง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนทางเขาเมือง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทางเขาเมือง
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไชยพร
ดานใต
จดถนนไชยพร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไชยพร ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไชยพร ฟากตะวั น ตก และโรงเรี ย นเทศบาล ๔
วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธหริณสูตร)
ดานใต
จดถนนแหลมใหญ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางเรื อ หั ก
ฝงตะวันออก และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางจะเกร็ง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองมอญ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันออก

๑๒
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต สํานักงานบํารุงทาง
สมุทรสงครามและราชบุรี สวนที่ ๒ และถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางจะเกร็ง ฝงเหนือ
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๕.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากตะวันออก และฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองตรง ฝงเหนือ
๕.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงใต
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลวั ด ปากสมุ ท ร
และวัดปากสมุทร
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดวัดศรัทธาธรรม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก
๕.๖ โรงงานน้ําปลาตราปลาหมึก

๑๓
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนคลองบางกก ฝงใต
และโรงเรียนบานคลองบางกก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองพรหมแดน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงเหนือ
คลองบางสะใภ ฝงเหนือ โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ) และวัดธรรมาวุธาราม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองวัดตีนมะยม
ฝงตะวันออก
๖.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงใต
และโรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองพรหมแดน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สค. ๒๐๐๖ ฟากเหนื อ วั ด ลาดใหญ
โรงเรี ย นบ า นลาดใหญ เส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองแม ก ลอง ฝ ง ตะวั น ออก
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตะวันจาก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๔ และหมายเลข ๙.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
บริเวณหมายเลข ๑๒.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๓.๔ หมายเลข ๑๓.๖
และหมายเลข ๑๓.๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๓ ดานเหนือ
จดคลองบางสะใภ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันตก
วัดลาดเปง และโรงเรียนวัดลาดเปง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองนางตะเคี ย น
ฝงตะวันออก คลองขุดเจก ฝงใต และฝงตะวันออก แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองทาคา
ฝงตะวันออก คลองโรงนา ฝงตะวันออก และคลองบางปน ฝงตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๑๓.๑ หมายเลข ๑๓.๓ และหมายเลข ๑๓.๕
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๑๔
๖.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองโคก ฝงตะวันออก
คลองพลับ ฝงตะวันออก คลองเกา ฝงตะวันออก และคลองตามูล ฝงตะวันออก โรงเรียนวัดดาวโดง
(เอิบวิทยาคม) และวัดดาวโดง
ดานตะวันออก
จดคลองขุดเจก ฝงตะวันตกและฝงเหนือ วัดศรีศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาธรรม และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองนางตะเคียน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองแม ก ลอง
ฝงตะวันตก วัดนางตะเคียน โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบํารุงวิทย) วัดปากลัด และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลวัดปากลัด
ดานตะวันตก
จดคลองเขิน ฝงเหนือ
๖.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สค. ๒๐๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เรือนจํากลางสมุทรสงคราม ถนน สส. ๓๐๒๒ (บางตะบูน ลาดเปง) ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท สค.๒๐๕๕ เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย กลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๙๓ (ถนนเลี่ย งเมื อง) สํ า นัก งานขนส ง
จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๙๓ (ถนนเลี่ยงเมือง) ฟากเหนือและฟากใต ถนนสาย จ ฟากใต
เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางประจันต ฝงเหนือ คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ และเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝง คลองแมก ลอง
ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงใต
วัดสวนแกว โรงเรียนวัดสวนแกว วัดนอยแสงจันทร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดนอยแสงจันทร
และโรงเรียนวัดนอยแสงจันทร (จันทรศิริวิทยาคาร)
๖.๖ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองพรหมแดน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕ และศูนยการศึกษาและวิจัยวิทยาการดานสุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดานตะวันตก
จดคลองบางบอ ฝงเหนือและฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางตะบูน ฝงตะวันออกและฝงเหนือ

๑๕
๖.๗ ดานเหนือ
จดคลองเขิน ฝงใต วัดพักตราราม โรงเรียนวัดคูสนามจันทร
(สามัคคีราษฎรรังสรรค) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปรก และวัดคูสนามจันทร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันตก
และคลองลัดจวน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองผีหลอก
ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดซอยเหลือบชม ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กั บ ริ ม ฝ ง คลองอั ม พวา เส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองผี ห ลอก ฝ ง เหนื อ และฝ ง ใต
และโรงเรียนวัดโรงธรรม (มิตรภาพ ๗๐) และวัดโรงธรรม
๖.๘ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางตะบูน ฝงตะวันตก
และฝ ง ใต โรงเรี ย นไทยรั ฐ วิ ท ยา ๗๐ (บ า นบางแก ว ) วั ด บางแก ว และคลองบางบ อ ฝ ง เหนื อ
และฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกลาง ฝงเหนือ
เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางจะเกร็ง ฝงตะวันออก เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใตและฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูนยกลาง
ถนนทางเขาเมือง เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑ และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับถนนสาย ข ๑
๖.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงใต
วัดทายหาด โรงเรียนวัดทายหาด (พลอยเจียเส็ง) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทายหาด
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ - ท า น้ํ า สมุ ท รสงคราม และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓
ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองตาหลํา ฝงตะวันออก โรงเรียนทายหาด วัดวชิรคาม
โรงเรียนวัดวชิรคาม และคลองบางนางจีน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๑๖
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุทรสงคราม
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันออก
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม และถนน สส. ๓๐๖๑
(บานพวงมาลัย - บานทายหาด) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน สส. ๓๖๔๓
(เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - ทาน้ําสมุทรสงคราม) และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงใต
และคลองบางขันแตก ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดคลองบางนางจีน ฝงตะวันตก วัดแมน้ํา วัดบางนางจีนกลาง
และคลองตาหลํา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงตะวันออก
ฝงตะวันตก และฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น
ฝงตะวันออก โรงเรียนวัดนางพิมพ (สมกิตติราษฎรบํารุง) วัดนางพิมพ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงตะวันออก
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ฟากเหนือและฟากใต เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางจะเกร็ง ฝงตะวันตก เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔ เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕ และถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนื อ และฟากใต เส น ขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากเหนือ และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราษฎรประสิทธิ์ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑

๑๗
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ํา
สมุทรสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน สส. ๓๐๖๕ (สายบานทายหาด - บานบางเรือหัก)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองตาหลํา ฝงตะวันออก
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น
เสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริม ฝง คลองบางเรือหัก ฝงใต ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๙๓
ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากใตและฟากเหนือ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก
โรงเรียนวัดธรรมสถิตติ์วราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎรอุทิศ) และวัดธรรมสถิตติ์วราราม
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางเรื อ หั ก
ฝง ตะวันตก เสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริม ฝงคลองบางเรือหัก ฝง ใต คลองตรง ฝงตะวัน ตก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือและฟากใต เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด
ฝงเหนือ วัดศรีสุวรรณคงคาราม และโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎรสงเคราะห)
ดานใต
จดคลองตะเคียน ฝงเหนือ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ฟากใตและฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริม ฝงคลองประชาชมชื่ น
ฝงตะวันออก
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองตาหลํา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางเรื อ หั ก
ฝ ง เหนื อ ฝ ง ตะวั น ออก และฝ ง ตะวั น ตก และถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ หมู ๘ ฟากตะวั น ออกและ
ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางเรื อ หั ก
ฝงตะวันออก
๖.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนน สส. ๓๐๖๕ (สายบานทายหาด - บานบางเรือหัก)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองตรง ฝงตะวันออก

๑๘
๖.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงตะวันออก
และฝงใต ทางหลวงชนบท สส. ๒๐๑๔ ฟากเหนือและฟากใต คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แมน้ํ าแมก ลอง
ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลแหลมใหญ
กับตําบลคลองโคน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงตะวันออก
๖.๑๙ ดานตะวันออก
จดคลองตะเคียน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริม ฝงคลองประชาชมชื่ น
ฝงตะวันออก
๖.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต คลองตะเคี ย น
ฝ ง ตะวั น ตก เส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองมอบลั ด ฝ ง ตะวั น ตกและฝ ง ตะวั น ออก
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองโคนกับตําบลแหลมใหญ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดคลองโคน ฝง เหนือ วัด คลองโคน โรงเรียนวัด คลองโคน
ถนน สส. ๔๐๐๒ (บานดอนจั่น - บานคลองชอง) ฟากเหนือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองโคน
และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองโคน
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริม ฝงคลองประชาชมชื่ น
ฝงตะวันออก
๖.๒๑ ดานเหนือ
จดถนน สส. ๔๐๐๒ (บานดอนจั่น - บานคลองชอง) ฟากใต
และฟากตะวันตก และคลองโคน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนคลองลัด ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริม ฝงคลองประชาชมชื่ น
ฝงตะวันออก โรงเรียนบานดอนจั่น และวัดธรรมประดิษฐ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๔๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๒.๓๗
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๓.๔๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๑๙
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ
เสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕ และศูนยการศึกษาและวิจัยวิทยาการดานสุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองพรหมแดน
ฝงตะวันตก และสถานีอนามัยตําบลบางแกว
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดคลองหมื่นหาญ ฝงตะวันออก
๗.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕
ดานตะวันออก
จดคลองหมื่นหาญ ฝงตะวันตก และถนนบานโรงกุง - ชายทะเล
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๒.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๗.๓ ดานตะวันออก
จดคลองหมื่นหาญ ฝงตะวันตก เสนขนานระยะ ๒๕ เมตร
กับแนวชายฝงทะเล คลองบางบอ ฝงเหนือและฝงใต และคลองปากมาบ ฝงเหนือและฝงใต
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแกวกับตําบลบางจะเกร็ง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากตะวัน ออก และถนน
บานโรงกุง - ชายทะเล ฟากตะวันออก
๗.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนคลองโพงพาง ฝงใต
และวัดโพงพาง
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดนางพิมพ
๗.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแกวกับตําบลบางจะเกร็ง
เส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองแพรกลึ ก ฝ ง เหนื อ และเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงคลองกลาง ฝงเหนือ

๒๐
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๓๕
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๗.๖ ดานเหนือ
จดวัดนางพิมพ
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนวัดนางพิมพ (สมกิตติราษฎรบํารุง) และเสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ ทาน้ําสมุทรสงคราม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริม ฝงคลองประชาชมชื่ น
ฝงตะวันออก
๗.๗ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร ริ ม ฝ ง คลองกลาง ฝ ง ใต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางจะเกร็ง เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแพรกลึก ฝงใต
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแกวกับตําบลบางจะเกร็ง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากเหนื อ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานฉูฉี่ และโรงงานน้ําปลาตราปลาหมึก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔
สถานีจายน้ําบางจะเกร็ง การประปาสมุทรสงคราม และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากสถานีจายน้ําบางจะเกร็ง การประปาสมุทรสงคราม
กับเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกลาง ฝงใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๓.๓๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๗.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากใต โรงเรีย นบา นฉู ฉี่
ทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากตะวันออก และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางจะเกร็ง
กับตําบลบางแกว
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๒๕ เมตร กั บ แนวชายฝ ง ทะเล และ
เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓ เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร

๒๑
๗.๙ ดานเหนือ
จดคลองสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฝ ง เหนื อ เส น ขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก
เสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับคลองดาน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะ ๒๐๐ เมตร คลองดาน ฝงใต และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองสองรอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แมน้ํ าแมก ลอง
ฝงตะวันออก และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๗.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองสองร อ ง ฝ ง ใต และถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
โรงเรียนบานคลองสองรอง และเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลแหลมใหญ
กับตําบลคลองโคน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๗.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลแหลมใหญ
กับตําบลคลองโคน
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนคลองชาง ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแมกลอง ฝงตะวันออก
๘.๒ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองนางตะเคียน ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองนางตะเคียน ฝงตะวันออก
๘.๓ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางตะบูน ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางตะบูน ฝงใต

๒๒
๘.๔ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางประจันต ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางประจันต ฝงตะวันออก
๘.๕ เสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๘.๖ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองผีหลอก ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองผีหลอก ฝงใต
๘.๗ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
๘.๘ เกาะกลางแมน้ําแมกลอง (ที่บริเวณคลองแมกลองบรรจบกับแมน้ําแมกลอง)
๘.๙ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ส.ส.๑
๘.๑๐ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับ ริม ฝง แมน้ําแมกลอง ฝง ตะวัน ออก เสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริม ฝง แมน้ําแมกลอง ฝงใต
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
๘.๑๑ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางจะเกร็ง ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางจะเกร็ง ฝงตะวันออก
๘.๑๒ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองบางเรือหัก ฝงใต
๘.๑๓ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันออก
๘.๑๔ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกลาง ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงคลองแพรกลึก ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกลาง ฝงใต และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองแพรกลึก ฝงใต
๘.๑๕ เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝงคลองมอบลัด ฝงใต
๘.๑๖ เสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๙. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๔๓ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ โรงเรียนบานคลองบางกก
๙.๒ โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ)
๙.๓ โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี
๙.๔ โรงเรียนบานเขตเมือง
๙.๕ โรงเรียนบานตะวันจาก
๙.๖ โรงเรียนวัดลาดเปง
๙.๗ โรงเรียนวัดศรีศรัทธาธรรม

๒๓
๙.๘ โรงเรียนบานลาดใหญ
๙.๙ โรงเรียนวัดดาวโดง (เอิบวิทยาคม)
๙.๑๐ โรงเรียนวัดนอยแสงจันทร (จันทรศิริวิทยาคาร)
๙.๑๑ โรงเรียนวัดคูสนามจันทร (สามัคคีราษฎรรังสรรค)
๙.๑๒ โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบํารุงวิทย)
๙.๑๓ โรงเรียนวัดสวนแกว
๙.๑๔ ศูนยการศึกษาและวิจัยวิทยาการดานสุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๙.๑๕ โรงเรียนวัดโรงธรรม (มิตรภาพ ๗๐)
๙.๑๖ โรงเรียนศรัทธาสมุทร และวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
๙.๑๗ โรงเรียนวัดชองลม (ธรรมโชติ)
๙.๑๘ โรงเรียนวั ด บางประจัน ต (หวัง เจริญ ราษฎรนุกูล) และศูน ยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม
๙.๑๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
๙.๒๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บานบางแกว)
๙.๒๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดใหญ (ราชพงษ)
๙.๒๒ โรงเรียนถาวรานุกูล
๙.๒๓ โรงเรียนวัดจันทรเจริญสุข
๙.๒๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ แสงวณิชอุปถัมภ
๙.๒๕ โรงเรี ย นอนุ บ าลเมื อ งสมุ ท รสงคราม และโรงเรี ย นเทศบาล ๕ วั ด ป อ มแก ว
(อัครพงศชนูปถัมภ)
๙.๒๖ โรงเรียนวัดบางขันแตก (บําเพ็ญอยูรังสฤษฏ)
๙.๒๗ โรงเรียนวัดนางพิมพ (สมกิตติราษฎรบํารุง)
๙.๒๘ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดธรรมนิมิต (พอคาอุทิศ)
๙.๒๙ โรงเรียนบานบางบอ
๙.๓๐ โรงเรียนวัดทายหาด (พลอยเจียเส็ง)
๙.๓๑ โรงเรียนวัดวชิรคาม
๙.๓๒ โรงเรียนทายหาด
๙.๓๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธหริณสูตร)
๙.๓๔ โรงเรียนวัดธรรมสถิตติ์วราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎรอุทิศ)
๙.๓๕ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล)
๙.๓๖ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม

๒๔
๙.๓๗ โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ)
๙.๓๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎรสงเคราะห)
๙.๓๙ โรงเรียนบานฉูฉี่
๙.๔๐ โรงเรียนบานคลองสองรอง
๙.๔๑ โรงเรียนบานดอนจั่น
๙.๔๒ โรงเรียนวัดคลองโคน
๙.๔๓ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉาก
กับปากคลองพรหมแดน ฝงตะวันตก บรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ แนวชายฝ ง ทะเล
และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับคลองชาง ฝงเหนือ บรรจบกับเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๑๑. ที่ดิน ในบริเ วณหมายเลข ๑๑.๑ ถึง หมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไวเปน สี น้ําตาลออ น
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ วัดนางตะเคียน
๑๑.๒ วัดพวงมาลัย
๑๑.๓ วัดแมน้ํา
๑๑.๔ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๓๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ วัดธรรมาวุธาราม
๑๒.๒ วัดปากิตติภาวนา
๑๒.๓ วัดลาดเปง
๑๒.๔ วัดศรีศรัทธาธรรม
๑๒.๕ วัดดาวโดง
๑๒.๖ วัดนอยแสงจันทร

๒๕
๑๒.๗
๑๒.๘
๑๒.๙
๑๒.๑๐
๑๒.๑๑
๑๒.๑๒
๑๒.๑๓
๑๒.๑๔
๑๒.๑๕
๑๒.๑๖
๑๒.๑๗
๑๒.๑๘
๑๒.๑๙
๑๒.๒๐
๑๒.๒๑
๑๒.๒๒
๑๒.๒๓
๑๒.๒๔
๑๒.๒๕
๑๒.๒๖
๑๒.๒๗
๑๒.๒๘
๑๒.๒๙
๑๒.๓๐
๑๒.๓๑
๑๒.๓๒
๑๒.๓๓
๑๒.๓๔
๑๒.๓๕
๑๒.๓๖
๑๒.๓๗

วัดลาดใหญ
วัดคูสนามจันทร
วัดพักตราราม
วัดสวนแกว
วัดปากลัด
วัดโรงธรรม
วัดบางประจันต
วัดชองลม
วัดบางแกว
วัดใหญ
วัดแกวฟา
วัดจันทรเจริญสุข
วัดโพงพาง
วัดปอมแกว
วัดนางพิมพ
วัดบางขันแตก
วัดบางนางจีนกลาง
วัดทายหาด
วัดธรรมนิมิต
วัดเจริญสุนทราราม
วัดวชิรคาม
วัดธรรมสถิตติ์วราราม
วัดประทุมคณาวาส
วัดบางจะเกร็ง
วัดศรัทธาธรรม
วัดปากสมุทร
วัดศรีสุวรรณคงคาราม
ศาลาประดิษฐานพระบรมรูปพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วัดธรรมประดิษฐ
วัดคลองโคน
วัดธรรมประสิทธิ์

๒๖
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๓.๑ ถึงหมายเลข ๑๓.๔๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๓.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบังปน
๑๓.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตะวันจาก
๑๓.๓ สถานีตํารวจภูธรตําบลลาดใหญ
๑๓.๔ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
๑๓.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน
๑๓.๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขตเมือง
๑๓.๗ สถานีวิทยุสื่อสารกรมประมง
๑๓.๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาวโดง
๑๓.๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดนอยแสงจันทร
๑๓.๑๐ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองเขิน
๑๓.๑๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปรก
๑๓.๑๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดปากลัด
๑๓.๑๓ ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม และเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
๑๓.๑๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ
๑๓.๑๕ สถานีอนามัยตําบลบางแกว
๑๓.๑๖ สํานักงานขนสงจัง หวัด สมุทรสงคราม สํานักงานพาณิชยจัง หวัด สมุทรสงคราม
และสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓.๑๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
๑๓.๑๘ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓.๑๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
๑๓.๒๐ สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม สถานีสื่อสารจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรสงคราม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมเจาทา ๑ สมุทรสงคราม ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทําการพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
สมุทรสงคราม สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม และที่ทําการไปรษณียสมุทรสงคราม

๒๗
๑๓.๒๑ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
๑๓.๒๒ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓.๒๓ ศูนยวิทยุชุมชน
๑๓.๒๔ สถานีอนามัยบานแกวฟา
๑๓.๒๕ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๓.๒๖ สํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งสมุ ท รสงคราม สถานธนานุ บ าล และฝ า ยป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๑๓.๒๗ ที่ทํ า การสถานี ร ถไฟแม ก ลอง สํ า นั ก งานขนส ง ทางน้ํ า ที่ ๓ และโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
๑๓.๒๘ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓.๒๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดบางขันแตก
๑๓.๓๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทายหาด
๑๓.๓๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด
๑๓.๓๒ สํานักงานการประปาสมุทรสงคราม
๑๓.๓๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางแกว
๑๓.๓๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก
๑๓.๓๕ สถานีจายน้ําบางจะเกร็ง การประปาสมุทรสงคราม
๑๓.๓๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางจะเกร็ง
๑๓.๓๗ สํานักงานบํารุงทางสมุทรสงครามและราชบุรี สวนที่ ๒
๑๓.๓๘ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง
๑๓.๓๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดปากสมุทร
๑๓.๔๐ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมใหญ
๑๓.๔๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานฉูฉี่
๑๓.๔๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองโคน และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
คลองโคน
๑๓.๔๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองชอง

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
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ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

(นายบวร มณีรัตน)
ผูอํานวยการกองชางเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

(นายสมชาย ตันประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๕ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓
บรรจบกั บ ถนนไชยพร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๓
ตอนปากท อ - ท า น้ํ า สมุ ท รสงคราม ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไชยพร ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓
ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม บรรจบกับถนนไชยพร ไปทางทิศใตตามแนวถนนไชยพร ระยะประมาณ
๕๔๕ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓
ตอนปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม บรรจบกับถนนไชยพร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ - ท า น้ํ า สมุ ท รสงคราม ระยะประมาณ ๑,๒๖๕ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไชยพร ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๓ ตอนปากท อ - ท า น้ํ า สมุ ท รสงคราม บรรจบกั บ ถนนไชยพร ไปทางทิ ศ ใต
และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไชยพร ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนราชญาติรักษา
ที่บริเวณหางจากสะพานขามคลองลัดประทับ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนราชญาติรักษา
ระยะประมาณ ๔๑๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๑ บรรจบกับถนนราชญาติรักษา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนนราษฎรประสิทธิ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๑

๒
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ จอมปลวก - สมุ ทรสงคราม บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชั ย) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย) ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๑ บรรจบกับ
ถนนทางเขาเมือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนสาย ข ๑
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชั ย )
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร
บรรจบกั บ ถนนทางเข า เมื อ งที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนทางเข า เมื อ งบรรจบกั บ ถนนราชญาติ รั ก ษา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทางเขาเมือง ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับ
ถนนราชญาติรักษา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนราชญาติรักษา
ที่บริเวณหางจากถนนทางเขาเมืองบรรจบกับถนนราชญาติรักษา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนราชญาติรักษา ระยะประมาณ ๕๔๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๓๕ เมตร
จนบรรจบกั บ ถนนสาย ง ๑ ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนทางเข า เมื อ ง บรรจบกั บ ถนนสาย ง ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนราชญาติรักษา เริ่มตนจาก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ที่บริเวณถนนราชญาติรักษาบรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับทางหลวงชนบท สส. ๒๐๐๓
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค เป น ถนนเดิ มกํ า หนดใหข ยายเขตทาง คือ ถนนแหลมใหญ เริ่ ม ต น จาก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๓
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย จ ที่บริเวณ
หางจากถนนสาย จ บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย จ
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร บรรจบถนนสาย ข ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร บรรจบถนนสาย ง ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบถนนทางเขาเมือง ที่บริเวณหางจากถนนทางเขาเมือง บรรจบกับ
ถนนราชญาติรักษา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทางเขาเมือง ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร บรรจบถนนสาย ข ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบถนนสาย ก ๓ ที่บ ริเวณหางจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับ
ถนนราชญาติรักษา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบถนนราชญาติรักษา ที่บริเวณหางจาก
ถนนราชญาติรักษา บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนราชญาติรักษา ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
บรรจบถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงใต ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนราษฎรประสิทธิ์
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกั บ ถนนราษฎร ป ระสิ ท ธิ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนราษฎรประสิทธิ์ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย)
บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๕ ตอนบางแพ - จอมปลวก - สมุ ท รสงคราม ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร บรรจบถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๑ บรรจบกับ
ถนนทางเขาเมือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๒ (ถนนเอกชัย) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลนางตะเคียน ตําบลลาดใหญ่ ตําบลคลองเขิน ตําบลบางแก้ว ตําบลบ้านปรก ตําบลแม่กลอง
ตําบลท้ายหาด ตําบลบางขันแตก ตําบลแหลมใหญ่ ตําบลบางจะเกร็ง และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

