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กฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลทาคา ตําบลเหมืองใหม ตําบลบางชาง
ตํ า บลวั ด ประดู ตํ า บลแควอ อ ม ตํ า บลอั ม พวา ตํ า บลบางแค ตํ า บลสวนหลวง ตํ า บลบางนางลี่
ตําบลปลายโพงพาง ตําบลแพรกหนามแดง และตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวขอ งหรือชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม
ในบริ เวณแนวเขตตามข อ ๑ ให เปน เมื อ งเกษตรกรรมน า อยู มี สภาพแวดล อ มที่ ดี มี ก ารอนุ รั ก ษ
ความหลากหลายทางธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม สงเสริมภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตริมน้ํา
ที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อเปนตนแบบแหงเมืองศิลปวัฒนธรรมและวิถีแหงน้ํา สูการศึกษาหาความรู
และการทองเที่ยวพักผอนเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน
ขอ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช
ประโยชนที่ดินใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงขายบริการสาธารณะ โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาใหเปนกลไกชี้นําแนวทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน รองรับการขยายตัว
ของประชากรที่เติบโตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการใชประโยชนที่ดินอยางคุมคาและรักษาประโยชน
ตอสวนรวมของชุมชน
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(๒) อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มที่ ค งคุ ณ ค า ความงามให เ ป น แหล ง ศึ ก ษา
หาความรูและพักผอนหยอนใจทางดานธรรมชาติตามวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
(๓) ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ
(๔) ฟนฟูและพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองที่สอดคลองกับระบบนิเวศนและวิถีชีวิตชุมชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและการใชประโยชนที่ยั่งยืน
ขอ ๔ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๕ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด จํ า แนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑.๑๗ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ หลื อ ง
มีเสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๓) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๓ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ส ม ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย
หนาแนนปานกลาง
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ
เสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ
เสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออ น ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออ น
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
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(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๖ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ เ พื่ อ การอยู อ าศั ย ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย
เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย และสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๑๔) สํ า นั ก งานซึ่ ง ประกอบพาณิ ช ยกรรมและไม ป ระกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
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(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เวนแตตลาดประเภทที่ ๒
(๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกั นไม เกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมี ความสู งไม เกิ น ๗.๕๐ เมตร เว นแต เป นการก อสร าง
เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ ๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น น อ ย ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย
เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ เวนแตสถานีบริการน้ํามันที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่ มีขนาดเขตทางไม นอยกวา ๑๒ เมตร ตามกฎหมายวาดว ยการควบคุมน้ํามั น
เชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว เว น แต ส ถานี บ ริ ก ารก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว
ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๒ เมตร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม
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(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๑๔) สํ า นั ก งานซึ่ ง ประกอบพาณิ ช ยกรรมและไม ป ระกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เวนแตตลาดประเภทที่ ๒
(๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๑๐ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเกี่ยวกับ
การสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
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(๒) คลั ง น้ํ า มั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตเปนโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน
๕๐๐ ตารางเมตร
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
(๑๑) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๒) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๑๔) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๕) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๑๐ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเกี่ยวกับ
การสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น มาก ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการกาซปโตรเลียม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) สถานีขนสงสินคา
(๙) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
(๑๐) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๑) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๑๓) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๑๔) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๑๐ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเกี่ยวกับ
การสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ
เกี่ ย วข อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู อ าศั ย สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
เปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลั ง น้ํ า มั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว เวนแตสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๒ เมตร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม เวนแตริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ ฟากใต
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยูอาศัยประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว เวนแตพื้นที่ในระยะ ๑๐๐ เมตร
จากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ในทองที่ตําบลวัดประดู
(๑๔) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๑๕) สํ า นั ก งานซึ่ ง ประกอบพาณิ ช ยกรรมและไม ป ระกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๖) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
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(๑๗) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) การใชประโยชนที่ดินริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ ใหมีความสูง
ไมเกิน ๑๐ เมตร และริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ ฟากใต ใหมีความสูงไมเกิน ๗.๕๐ เมตร
เวนแตเปนการกอสรางเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดิน
ที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย การวิเคราะหวิจัยหรือการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ที่ดินเพื่อการเกษตร สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช เวนแต
สถานที่ จํ า หน า ยอาหารที่ ใช ก า ซ และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวประเภทร า นจํ า หน า ย
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม
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(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยูอาศัยประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว
(๑๔) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๑๕) สํ า นั ก งานซึ่ ง ประกอบพาณิ ช ยกรรมและไม ป ระกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๖) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
(๑๗) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๘) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เวนแตตลาดประเภทที่ ๒
(๑๙) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๒๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๑) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๒) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๗.๕๐ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว การอยูอาศัย เกษตรกรรม
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานลําดับที่ ๓๔ (๖) การเผาถ า น
จากไมเฉพาะในบริเวณหมายเลข ๗.๑๔ และหมายเลข ๗.๑๕
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช เวนแต
สถานที่ จํ า หน า ยอาหารที่ ใช ก า ซ และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวประเภทร า นจํ า หน า ย
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม เวนแตในบริเวณหมายเลข ๗.๑๔ และหมายเลข ๗.๑๕
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๑๔) สํ า นั ก งานซึ่ ง ประกอบพาณิ ช ยกรรมและไม ป ระกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เวนแตตลาดประเภทที่ ๒
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(๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๗.๕๐ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเปนของรัฐ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย ที่ไมใชหองแถว
ตึกแถว อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม เกษตรกรรม หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม หรือ
สาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษา หรือเกี่ยวของกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยเฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น การอนุรักษ
โบราณสถาน โบราณคดี ประวัติศาสตร การทองเที่ยว หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่ อ การส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาป ต ยกรรมท อ งถิ่ น หั ต ถกรรม อุ ต สาหกรรม
ในครัวเรือน การทองเที่ยว การอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหนาย
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(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ สถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
สถานี บ ริ ก ารก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวประเภทสถานที่ ใ ช
เวนแตสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทรานจําหนาย
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข นกนางแอน หรือ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม
(๖) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว น แต เ ป น
การกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๑๒) การประกอบพาณิ ช ยกรรมทุ ก ประเภท เว น แต ก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมที่ มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๑๔) สํ า นั ก งานซึ่ ง ประกอบพาณิ ช ยกรรมและไม ป ระกอบพาณิ ช ยกรรม เว น แต มี พื้ น ที่
ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) คลังสินคาเพื่อการขายสงหรือการผลิต
(๑๖) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า ซึ่ ง เป น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม แตไมรวมถึงการเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหนาย ณ สถานที่นั้น
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เวนแตตลาดประเภทที่ ๒
(๑๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(๒๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา
(๒๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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(๒๔) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนัก
รวมทั้งโครงสรางเกิน ๑๐ กิโลกรัม เวนแตปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายชื่ออาคารหรือ
สถานประกอบการ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่
ทั้ ง หมดรวมกั น ไม เ กิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมี ค วามสู ง ไม เ กิ น ๗.๕๐ เมตร เว น แต เ ป น
การกอสรางเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนา หรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๘ การใชประโยชนที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๓ และถนนสาย ก ๔
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) การสรางถนนหรือเกี่ยวของกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสรางรั้วหรือกําแพง
(๓) การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไมเกิน ๗.๕ เมตร
หรือไมใชอาคารขนาดใหญ
(๔) การอยูอาศัยที่มีความสูงของอาคารไมเกิน ๗.๕ เมตร หรือไมใชอาคารขนาดใหญ
(๕) การอยูอาศัยที่ไมใชหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว
(๖) การอยูอาศัยที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๑๙ ให ผู มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการควบคุ ม การก อ สร า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๒

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล

ได

จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

ได

ได

ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ

ได

ได

ได

ผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
๔

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร
เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง
หรือไขเหลวแชเย็น

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๒

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง
ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม
และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ

๓
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑ ๒ ๓
พาณิชยกรรมและ

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช
หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ
ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือยอยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

ได

ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

หมายเหตุ

๔

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม
ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง
บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
(๖) การเผาถานจากไม
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง
ออ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม
และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

หมายเหตุ

ได
ได
เฉพาะบริเวณ
หมายเลข ๕.๒๕ ๕.๓๓

ได*
ได

ได

ได

ได

๕

ลําดับที่

๓๗

๔๑

๕๕
๖๑

๖๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การเเกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม
แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก
หรือตบแตงสิ่งพิมพ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ได

ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได
ได ได
ได
ได ได
ได

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

หมายเหตุ

๖
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑ ๒ ๓
พาณิชยกรรมและ

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใช
ในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต
เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง

ได

ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

หมายเหตุ

๗

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๕

๘๐

๘๕
๘๗

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา
ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ
นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อน
ที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวน
หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่อง
ใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได
ได

หมายเหตุ

๘

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด
แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยา
หรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่อง
โฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได ได

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ

๙

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑ ๒ ๓

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
ได
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ
โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง
ได
หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
ได*
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได

ได

ได

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓
ได
ได
ได

อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓

ได

ได
ได

ได
ได

หมายเหตุ
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๐
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดคลองแควออม ฝงใต
ดานตะวันออก จดวัดราษฎรบูรณะ
ดานใต
จดถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท
สส. ๔๐๐๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนวัดแกวเจริญ (เฟอบํารุง) และโรงเรียนวัดแกวเจริญ
อํานวยวิทย (สุนทรกิจอุปถัมภ)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน และบริเวณ
หมายเลข ๑๒.๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๒ ดานเหนือ
จดคลองแควออม ฝงใต
ดานตะวันออก จดวัดเหมืองใหม
ดานใต
จดถนนครู เ อื้ อ สุ น ทรสนาน ฟากเหนื อ และฟากตะวั น ตก
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร ริมฝงคลองแควออม ฝงใต
ดานตะวันตก
จดวัดราษฎรบูรณะ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๕ และหมายเลข ๙.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว
มะกอก บริเวณหมายเลข ๑๐.๑ หมายเลข ๑๐.๕ และหมายเลข ๑๐.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
๑.๓ ดานเหนือ
จดคลองแควออม ฝงใต
ดานตะวันออก จดวัดปากน้ํา และโรงเรียนวัดปากน้ํา (อมรวิมลจันทร)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองแควออม ฝงใต
ดานตะวันตก
จดวัดเหมืองใหม

๒
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๙.๘ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก บริ เ วณ
หมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออัมพวากับอําเภอบางคนที
ดานตะวันออก จดคลองหนองออ ฝงตะวันตก คลองดาวดึงษ ฝงใต และคลองโคก
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัดลังกา ฟากเหนือ และถนนวัดเทพประสิทธิ์ - ดาวโดง
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโคก ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานดาวดึงษ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดวัดบางพรหม
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดวัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)
ดานตะวันตก
จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดวัดปากน้ํา
ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดโรงพยาบาลอัมพวา
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันตก
๑.๗ ดานเหนือ
จดวัดบางแคนอย
ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดวัดทองคุง
ดานตะวันตก
จดถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากตะวันออก เสนขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงใต เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง
ฝงตะวันตก และวัดบางแคใหญ
๑.๘ ดานเหนือ
จดวัดลังกา
ดานตะวันออก จดคลองโคก ฝงตะวันตก

๓
ดานใต
จดคลองอัมพวา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดจุฬามณี เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลอง
อัมพวา ฝงเหนือ ถนนวัดลังกา ฟากใต เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโคก ฝงตะวันตก
และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางชาง
๑.๙ ดานเหนือ
จดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเกษมสรณาราม (วงศประชานุเคราะห)
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก และอุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ดานใต
จดแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันออก และโรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดวัดจุฬามณี
ดานใต
จดคลองอัมพวา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดคลองอัมพวา ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองจางวาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงใต
และถนนจางวาง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนประชาเศรษฐ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดศู น ย บ ริ ก ารลู ก ค า สาขาอั ม พวา บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด
(มหาชน) โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง (สหราษฎรอุทิศ) และวัดนางวัง
ดานตะวันตก
จดแม น้ํ า แม ก ลอง ฝ ง ตะวั น ออก ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
เทศบาลตําบลอัมพวา สถานีตํารวจภูธรอัมพวา ที่ทําการไปรษณียอัมพวา (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด)
ที่วาการอําเภออัมพวา และสํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดวัดทองคุง
ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานใต
จดวัดภุมรินทรกุฎีทอง

๔
ดานตะวันตก
จดถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากเหนือ และเสนขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงใตและฝงตะวันตก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดแมน้ําแมกลอง ฝงใต
ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดวัดสวนหลวง
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันตกและฝงใต และโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดแมน้ําแมกลอง ฝงใต
ดานตะวันออก จดวัดบางนางลี่ใหญ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงใต
ดานตะวันตก
จดคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดวัดนางวัง
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวั น ตก
ถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง
ฝงตะวันออกและฝงเหนือ และคลองจางวาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดวัดสวนหลวง
ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันตก และถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน ฟากตะวันออกและฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนหมูที่ ๗ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ และทางหลวง
ชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากตะวันตก

๕
ดานใต

จดถนนบ า นคลองวั ว - บ า นเหมื อ งมะนาว ฟากตะวั น ตก

ดานตะวันตก

จดถนนบางวัน ทองใน ฟากตะวัน ออก และทางหลวงชนบท

และฟากเหนือ
สส. ๔๐๐๔ ฟากใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๒ ดานเหนือ
จดวัดแกวเจริญ โรงเรียนวัดแกวเจริญ (เฟอบํารุง) โรงเรียน
วัดแกวเจริญอํานวยวิทย (สุนทรกิจอุปถัมภ) และทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากตะวั น ตก และ
ถนนบางวันทองใน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สส. ๔๐๐๔
ดานตะวันตก
จดคลองวัดประดู ฝงตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองแควออม ฝงใต
วัดปากน้ํา และโรงเรียนวัดปากน้ํา (อมรวิมลจันทร)
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
โรงพยาบาลอัมพวา ถนนสาย ก ๒ ฟากใต และวัดบางแคนอย
ดานใต
จดวัดบางแคใหญ และทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สส. ๔๐๑๓ และทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวันตก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนชลประทาน ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนประชาอุทิศ ฟากเหนือ และวัดพระยาญาติ
ดานตะวันตก
จดซอยมังกรทอง ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนชลประทาน ฟากใต
ดานตะวันออก จดซอยมั ง กรทอง ฟากตะวั น ตก และถนนประชาอุ ทิ ศ
ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
จดถนนประชาเศรษฐ ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒
ฟากเหนือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และเสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก และวัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนวัดลังกา ฟากใต ถนนวัดลังกา - วัดจุฬามณี ฟากตะวันออก
และวัดลังกา
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโคก ฝงตะวันตก
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางชาง และถนนวัดลังกา - วัดจุฬามณี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองอั ม พวา
ฝงเหนือ วัดจุฬามณี และโรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากตะวันตกและฟากใต
วัดทองคุง เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก และถนนบานลัดตาชวย
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานปากน้ํา บานบางนางจีน และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงใต
และถนนจางวาง ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองจางวาง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองจางวาง ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝง ตะวัน ออก ถนนบา นปากน้ํ า - บา นบางนางจี น ฟากใต และทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๒๕
ฟากตะวันตก

๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
๒.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงใต
วัดบางนางลี่ใหญ และโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานปากน้ํา บานบางนางจีน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น
ฝงตะวันออก ถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากเหนือ และคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนประชาเศรษฐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงตะวันออก
๔. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีแ ดง ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดถนนประชาเศรษฐ ฟากใต
ดานตะวันออก จดสถานี ตํ า รวจภู ธ รอั ม พวา ที่ ทํ า การไปรษณี ย อั ม พวา
(บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) ที่วาการอําเภออัมพวา และสํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
และสํานักงานเทศบาลตําบลอัมพวา
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๓๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองอั ม พวา
ฝงตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานตะวันออก จดคลองบางปน ฝงตะวันตก

๘
ดานใต

จดเสน แบ ง เขตการปกครองระหว างอํา เภออั ม พวากับ อํา เภอ

เมืองสมุทรสงคราม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๑ ฟากใตและฟากตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัดเทพประสิทธิ์ - ดาวโดง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองหนองออ ฝงตะวันออก และเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภออัมพวากับอําเภอบางคนที
๕.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสน แบ ง เขตการปกครองระหว างอํา เภออั มพวากับ อํา เภอ
เมืองสมุทรสงคราม
ดานใต
จดเสน แบ ง เขตการปกครองระหว างอํา เภออั มพวากับ อํา เภอ
เมืองสมุทรสงคราม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๐ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดถนนวัด เทพประสิทธิ์ - ดาวโดง ฟากใต ทางหลวงชนบท
สส. ๓๐๑๐ ฟากตะวันตกและฟากใต และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองพลับ
ดานตะวันออก จดเสน แบ ง เขตการปกครองระหว างอํา เภออั มพวากับ อํา เภอ
เมืองสมุทรสงคราม
ดานใต
จดคลองโคก ฝงเหนือ และคลองดาวดึงษ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองหนองออ ฝงตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดคลองบางระกํา ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชลประทาน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองลัดตาโชติ ฝงตะวันออก และวัดอลงกรณ
๕.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สส. ๔๐๐๔
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดประดูกับตําบลเหมืองใหม
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดประดู

๙
ดานใต
จดถนนคลองวั ว - แก ว เจริ ญ ฟากเหนือ และฟากตะวัน ออก
ทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากตะวันออก และวัดประดู
ดานตะวันตก
จดคลองวัดประดู ฝงตะวันออก
๕.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สส. ๔๐๐๔
ดานตะวันออก จดถนนบางวั น ทองใน ฟากตะวั น ตก ถนนบ า นคลองวั ว บานเหมืองมะนาว ฟากใตและฟากตะวันออก และทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนคลองวัว - แกวเจริญ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองใหมกับตําบลวัดประดู
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๘ ดานเหนือ
จดถนนหมู ๗ ฟากใต ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน ฟากตะวันตก
และฟากใต วัดอินทราราม โรงเรียนถาวรวิทยา เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองแควออม
ฝงใต และวัดเหมืองใหม
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองใหมกับตําบลแควออม
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองใหมกับตําบลบางแค
ดานตะวันตก
จดถนนบานบางแค - บานเหมืองใหม ฟากตะวันออก ถนนคลองวัว แกวเจริญ ฟากใต และทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดคลองบางพรม ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองลัดตาโชติ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันตกและฟากเหนือ และถนนสาย
ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๙.๗ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก บริ เ วณ
หมายเลข ๑๐.๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองดาวดึงษ ฝงใต
ดานตะวันออก จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ คลองดาวดึ ง ษ ฝ ง ใต ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
คลองดาวดึง ษบ รรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๒๕ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนว

๑๐
คลองดาวดึ ง ษ เป น ระยะ ๑๐๐ เมตร เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองดาวดึ ง ษ
ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโคก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัดลังกา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันออก
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองแควออม ฝงใต
และวัดบางเกาะเทพศักดิ์
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวันตก และเสนขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแควออมกับตําบลบางแค
ดานตะวันตก
จดเส น แบง เขตการปกครองระหว า งตํ าบลแควอ อมกับ ตํา บล
เหมืองใหม และเขตเทศบาลตําบลเหมืองใหม ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแคกับตําบลเหมืองใหม
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแคกับตําบลแควออม
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางแคกับตําบลวัดประดู
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนบ า นบางแค - บ า นเหมื อ งใหม ฟากตะวั น ตก และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองเหมืองใหม
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองใหมกับตําบลบางแค
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองใหมกับตําบลบางแค
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหมืองใหมกับตําบลวัด
ประดู วัดหนองกระพง และถนนคลองวัว - แกวเจริญ ฟากใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนคลองวัว - แกวเจริญ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดประดูกับตําบลเหมืองใหม
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดประดูกับตําบลบางแค ทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ฟากตะวันตก
โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกลู ) และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากเหนือ และคลองขุดเล็ก
ฝงเหนือ

๑๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน
ดานตะวันออก จดถนนบานลัดตาชวย ฟากตะวันตก วัดแวนจันทร เสนขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางนางลี่ ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝง
คลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางนางลี่ ฝง ตะวัน ตก ถนนสายวั ด วรภู มิ ฟากใต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดวรภูมิ วัดวรภูมิราษฎรบํารุง โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสวนหลวงกับตําบลบางนางลี่
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงใต
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางนางลี่กับตําบลสวนหลวง
และคลองบางนางลี่ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงเหนือ
และวัดราษฏรวัฒนาราม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงตะวันออก
และโรงเรียนบานบางนางลี่ (กมลราษฎรสามัคคี)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานปากน้ํา บานบางนางจีน
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันตก และวัดสวนหลวง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น
ฝงตะวันออก
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงใต
วัดอมรวดี และโรงเรียนวัดอมรวดี

๑๒
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น

ดานใต
ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางแค

ฝงตะวันตก

ฝงตะวันออก
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดวั ด ประดู และโรงเรี ย นที ป ง กรณ วิ ท ยาพั ฒ น (วั ด ประดู )
ในพระราชูปถัมภฯ
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท สส. ๔๐๐๔ ฟากตะวันตก และคลองขุดเล็ก
ฝงใต
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดประดู ฝงตะวันออก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลวัดชองลม วัดชองลมวรรณาราม โรงเรียนวัดชองลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) โรงเรียนจตุวัฎ
มหาราชานุสรณ และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองขุดเล็ก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๑๕ ฟากตะวันออกและฟากใต
ทางหลวงชนบท สส. ๒๐๑๒ ฟากตะวันออก วัด โคกเกตุบุญญศิริ และโรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริม
สมบูรณวงศ)
ทั้ง นี้ ยกเว น บริ เวณหมายเลข ๙.๒๘ ที่กํ า หนดไว เ ปน สี เขี ย วมะกอก บริเ วณ
หมายเลข ๑๑.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๑๒ ฟากตะวั น ตก ที่ ทํ า การ
องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดโคกเกตุ ทางหลวงชนบท
สส. ๒๐๑๕ ฟากเหนือและฟากตะวันตก และมัสยิดสมุทรสงคราม
ดานใต
จดคลองขุดเล็ก ฝงเหนือ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎรบํารุง และ
วัดสี่แยกราษฎรบํารุง
ดานตะวันตก
จดคลองบางแค ฝงตะวันออก

๑๓
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากใตและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดคลองบางแค ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองทะลุแกว ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดประดู ฝงตะวันออก
๕.๒๓ ดานเหนือ
จดคลองขุดเล็ก ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองขุดกํานันสมบูรณ ฝงตะวันตก และวัดคลองขุดเล็ก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนบ า นคลองขุ ด เล็ ก - บ า นสะพานหั น ฟากตะวั น ออก
คลองทะลุแกว ฝงตะวันออก และคลองบางแค ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๒๔ ดานเหนือ
จดคลองขุดเล็ก ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองขุดกํานันสมบูรณ ฝงตะวันออก
๕.๒๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองประชาชมชื่ น ฝง ตะวัน ตก และถนนบา นดอนจั่น บานยี่สาร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๒๑ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดคลองบํารุงสิทธิ์ ฝงตะวันออก
๕.๒๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองบํารุงสิทธิ์ ฝงตะวันตกและฝงใต และคลองดอนจั่น
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองขุดยี่สาร ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองขุดกํานันสมบูรณ ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๒๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต

๑๔
ดานตะวันออก

จดคลองขุ ด กํ า นั น สมบู ร ณ ฝ ง ตะวั น ตก และโรงเรี ย น

บานคลองสมบูรณ
ดานใต
จดเสน แบงเขตการปกครองระหวางตําบลแพรกหนามแดงกับ
ตําบลยี่สาร และคลองทับแถม ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชลประทาน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๓๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๒๘ ดานเหนือ
จดคลองผีหลอก ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ ฟากใต และถนนชลประทาน
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชลประทาน ฟากเหนือและฟากตะวันตก และคลองทับแถม
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดประดู ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๕.๒๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๒๑ ฟากใตและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท สส. ๒๐๒๑ ฟากตะวันตก และคลองประชาชมชื่น
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแพรกเสาวคนธ ฝงเหนือ และคลองขุดยี่สาร ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๘๐ เมตร กับริมฝงคลองขุดยี่สาร ฝงตะวันออก
คลองดอนจั่น ฝงตะวันออก และคลองบํารุงสิทธิ์ ฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๓๐ ดานเหนือ
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลยี่ ส ารกั บ ตํ า บล
แพรกหนามแดง คลองขุดกํานันสมบูรณ ฝงตะวันตก และคลองขุดยี่สาร ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองบางอี่ทอน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองตนลําแพน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบานตาอาจ ฝงตะวัน ออก คลองรางโพธิ์ ฝง เหนื อ
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลยี่สารและตําบลแพรกหนามแดง

๑๕
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๓๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๓๑ ดานเหนือ
จดคลองทับแถม ฝงใต
ดานตะวันออก จดเสน แบงเขตการปกครองระหวางตําบลแพรกหนามแดงกับ
ตําบลยี่สาร
ดานใต
จดคลองรางโพธิ์ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวกึ่งกลางทางรถไฟสายใต และคลองวัดประดู ฝงตะวันออก
๕.๓๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากคลองบางอี่ทอน ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู
หางจากคลองบางอีท่ อนบรรจบกับคลองขุดยี่สาร ไปทางทิศใตตามแนวคลองบางอี่ทอน เปนระยะ ๑๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ และถนน
ไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองขุดยี่สาร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแพรกตากัน ฝงเหนือและฝงตะวันตก และคลองไหหลํา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองไหหลํา ฝงตะวันออก และคลองบางอี่ทอน ฝงตะวันออก
๕.๓๓ ดานเหนือ
จดคลองรางโพธิ์ ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองบ า นตาอาจ ฝ ง ตะวั น ตก คลองต น ลํ า แพน ฝ ง ใต
และคลองไหหลํา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดเพชรบุรี และคลองรังนก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวกึ่งกลางทางรถไฟสายใต
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสน
ทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออัมพวากับอําเภอบางคนที
ดานตะวันออก จดเสน แบ ง เขตการปกครองระหว างอํา เภออั มพวากับ อํา เภอ
บางคนที วัดมณีสรรค โรงเรียนวัดมณีสรรค (ไสวประชานุสรณ) และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนทาคา - ดอนสาม
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออัมพวากับอําเภอบางคนที

๑๖
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๙.๒ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก บริ เ วณ
หมายเลข ๑๑.๒ ที่กําหนดไวเปน สีเทาออน และบริเ วณหมายเลข ๑๒.๑ และหมายเลข ๑๒.๒
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๒ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออัมพวากับอําเภอบางคนที
ดานตะวันออก จดคลองบางปน ฝงตะวันตก และทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๑
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๑ ฟากเหนือ และคลองบางปน
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทาคา - ดอนสาม
๖.๓ ดานเหนือ
จดคลองทะลุแกว ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนบานคลองขุดเล็ก - บานสะพานหัน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองผีหลอก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองวัดประดู ฝงตะวันออก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลแพรกหนามแดง
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ
เสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออัมพวากับอําเภอบางคนที
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทาคา - ดอนสาม
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สส. ๓๐๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทาคา - ดอนสาม
โรงเรียนวัดมณีสรรค (ไสวประชานุสรณ) และวัดมณีสรรค
๗.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สส.๔๐๑๓ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองบางแค ฝ ง เหนื อ และโรงเรี ย นวั ด บางแคกลาง
(ไพลประชานุกูล)
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางแค
ฝงตะวันตก
๗.๓ ดานเหนือ
จดคลองบางแค ฝงใต

๑๗
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง
ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางแค ฝงตะวันออก
๗.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดวัดบางแคกลาง
ดานใต
จดคลองบางแค ฝงเหนือ และวัดสาธุชนาราม
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางแค
ฝงตะวันตก
๗.๕ ดานเหนือ
จดคลองบางแค ฝงใต และถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางแค
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงใต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางนางลี่ และโรงเรียนบางนางลี่ (กมลราษฎรสามัคคี)
ดานตะวันตก
จดคลองบางแค ฝงตะวันออก
๗.๖ ดานเหนือ
จดถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองประชาชมชื่ น ฝ ง ตะวั น ตก และคลองบางนางลี่
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองบางนางลี่ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนบานลัดตาชวย ฟากตะวันออก
๗.๗ ดานเหนือ
จดถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ฟากใต เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันออก เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลอง
โพงพาง ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก จดแมน้ําแมกลอง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันออก
๗.๘ ดานเหนือ
จดคลองบางนางลี่ ฝงใต และคลองประชาชมชื่น ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก

๑๘
ดานใต
จดคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายวัดวรภูมิ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางนางลี่ ฝงตะวันออก และวัดแวนจันทร
๗.๙ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานบางนางลี่ (กมลราษฎรสามัคคี) เสนขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางแค ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง
ฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดวัดราษฎรวัฒนาราม
ดานใต
จดคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางแค ฝงตะวันออก
๗.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองโพงพาง ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงใต
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองประชาชมชื่น ฝงตะวันตก และวัดอมรวดี
๗.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันออก จดถนนสายวัดวรภูมิ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองโพงพาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดราษฎรวัฒนาราม
๗.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองโพงพาง ฝงใต
ดานตะวันออก จดวัดอมรวดี
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองโพงพาง ฝงใต
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ริมฝง คลองบางแค ฝงตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๐๙๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางแค ฝงตะวันออก
๗.๑๓ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)
ดานตะวันออก จดคลองบางแค ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๙๓ ฟากเหนือ

๑๙
ดานตะวันตก

จดเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองบางแค

ฝงตะวันตก
๗.๑๔ ดานเหนือ
จดคลองขุดยี่สาร ฝงใต
ดานตะวันออก จดคลองขุดยี่สาร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ และเสนตรงที่ลากจากคลองบางอี่ทอน ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งหางจาก
โรงเรียนวัด เขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
คลองบางอี่ทอน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน และบริเวณ
หมายเลข ๑๒.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๗.๑๕ ดานเหนือ
จดคลองดอนจั่น ฝงใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๘๐ เมตร กับริมฝงคลองขุดยี่สาร ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองขุดยี่สาร ฝงตะวันออก
๘. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วอ อ น ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนัน ทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลอม ไดแก อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย
๙. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙.๑ ถึ ง หมายเลข ๙.๓๕ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ โรงเรียนวัดมณีสรรค (ไสวประชานุสรณ)
๙.๒ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา และโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ําบุญรอดชนูทิศ)
๙.๓ โรงเรียนวัดแกวเจริญ (เฟอบํารุง) และโรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย (สุนทรกิจอุปถัมภ)
๙.๔ โรงเรียนอนุบาลอัมพวา (ราง)
๙.๕ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ)
๙.๖ โรงเรียนถาวรวิทยา
๙.๗ โรงเรียนวัดชางเผือก (ราง)
๙.๘ โรงเรียนวัดบางเกาะเทพศักดิ์ (อินทรประชาคม) (ราง)
๙.๙ โรงเรียนวัดปากน้ํา (อมรวิมลจันทร)

๒๐
๙.๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเกษมสรณาราม (วงศประชานุเคราะห)
๙.๑๑ โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ
๙.๑๒ โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย)
๙.๑๓ โรงเรียนลอมรัก (มูลนิธิราษฎรยกเฮงอุปถัมถ)
๙.๑๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดประดู) ในพระราชูปถัมภฯ
๙.๑๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม
๙.๑๖ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๙.๑๗ โรงเรียนวัดปรกสุธรรมมาราม (สามัคคีพิทยาคาร)
๙.๑๘ โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล)
๙.๑๙ โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)
๙.๒๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง (สหราษฎรอุทิศ)
๙.๒๑ โรงเรียนวัดบางกะพอม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ)
๙.๒๒ โรงเรียนบานบางนางลี่ (กมลราษฎรสามัคคี)
๙.๒๓ โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)
๙.๒๔ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)
๙.๒๕ โรงเรียนวัดอมรวดี
๙.๒๖ โรงเรียนจตุวัฎมหาราชานุสรณ
๙.๒๗ โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณวงศ)
๙.๒๘ โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณตาบอุทิศวิทยา)
๙.๒๙ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎรบํารุง
๙.๓๐ โรงเรียนวัดชองลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)
๙.๓๑ โรงเรียนบานคลองสมบูรณ
๙.๓๒ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
๙.๓๓ โรงเรียนบานแพรกหนามแดง
๙.๓๔ โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)
๙.๓๕ โรงเรียนบานตนลําแพน
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๒๖ ที่กําหนดไวเปน สีน้ําตาลออน
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้

๒๑
๑๐.๑ วัดละมุด
๑๐.๒ วัดแกวเจริญ
๑๐.๓ วัดบางวันทอง
๑๐.๔ วัดดาวดึงษ
๑๐.๕ วัดเสด็จ
๑๐.๖ วัดบางพรหม
๑๐.๗ วัดเหมืองใหม
๑๐.๘ วัดอินทราราม
๑๐.๙ วัดชางเผือก
๑๐.๑๐ วัดปากน้ํา
๑๐.๑๑ วัดอลงกรณ
๑๐.๑๒ วัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)
๑๐.๑๓ วัดบางแคใหญ
๑๐.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนประชาอุ ทิ ศ ฟากใต คลองอั ม พวา ฝ ง ตะวั น ตก
และโรงเจเง็กเซ็งซําเปาเก็งเตง
ดานตะวันออก จดคลองอัมพวา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองอัมพวา ฝงเหนือ ถนนประชาเศรษฐ ฟากเหนือ และ
โรงเรียนลอมรัก (มูลนิธิราษฎรยกเฮงอุปถัมภ)
ดานตะวันตก
จดถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันออก
๑๐.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนประชาอุทิศ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองอัมพวา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดพระยาญาติ
๑๐.๑๖ ดานเหนือ
จดคลองอัมพวา ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนประชาเศรษฐ ฟากเหนือ

๒๒
๑๐.๑๗ วัดจุฬามณี
๑๐.๑๘ วัดอัมพวันเจติยาราม
๑๐.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนประชาเศรษฐ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองอัมพวา ฝงตะวันออก
เส น ขนานระยะ ๔๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า แม ก ลอง ฝ ง เหนื อ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลอั ม พวา
สถานีตํารวจภูธรอัมพวา ที่ทําการไปรษณียอัมพวา (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) ที่วาการอําเภออัมพวา
และสํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา
ดานใต
จดแมน้ําแมกลอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองอัมพวา ฝงตะวันออก
๑๐.๒๐ วัดประดู
๑๐.๒๑ วัดทองคุง
๑๐.๒๒ วัดภุมรินทรกุฎีทอง
๑๐.๒๓ วัดนางวัง
๑๐.๒๔ วัดบางกะพอม
๑๐.๒๕ วัดแวนจันทร
๑๐.๒๖ วัดเขายี่สาร
๑๑. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๑.๒๘ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ทาอ อ น
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ วัดมณีสรรค
๑๑.๒ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
๑๑.๓ วัดราษฎรบูรณะ
๑๑.๔ วัดบางเกาะเทพศักดิ์
๑๑.๕ วัดทุงเศรษฐี
๑๑.๖ วัดบางแคนอย
๑๑.๗ วัดลังกา
๑๑.๘ วัดพระยาญาติ
๑๑.๙ โรงเจเง็กเซ็งซําเปาเก็งเตง

๒๓
๑๑.๑๐ วัดปรกสุธรรมมาราม
๑๑.๑๑ วัดบางแคกลาง
๑๑.๑๒ วัดบางนางลี่ใหญ
๑๑.๑๓ วัดหนองกระพง
๑๑.๑๔ วัดสวนหลวง
๑๑.๑๕ วัดวรภูมิราษฎรบํารุง
๑๑.๑๖ วัดสาธุชนาราม
๑๑.๑๗ วัดอมรวดี
๑๑.๑๘ วัดราษฎรวัฒนาราม
๑๑.๑๙ วัดประชาโฆสิตาราม
๑๑.๒๐ วัดโคกเกตุบุญญศิริ
๑๑.๒๑ วัดสี่แยกราษฎรบํารุง
๑๑.๒๒ วัดชองลมวรรณาราม
๑๑.๒๓ มัสยิดสมุทรสงคราม
๑๑.๒๔ วัดคลองขุดเล็ก
๑๑.๒๕ สํานักปฏิบัติธรรมวังทอง
๑๑.๒๖ วัดเจริญรัตนาราม (เพชรรัตน)
๑๑.๒๗ วัดพระสุทธิวงศอนุสรณ (วัดคริสต)
๑๑.๒๘ วัดบุญนาคประชาสรรค
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาคา
๑๒.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาคา
๑๒.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองพลับ
๑๒.๔ สํานักงานเทศบาลตําบลเหมืองใหม
๑๒.๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาวดึงษ
๑๒.๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหมืองใหม
๑๒.๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางชาง

๒๔
๑๒.๘ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแควออม
๑๒.๙ โรงพยาบาลอัมพวา
๑๒.๑๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองเหมืองใหม
๑๒.๑๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางชาง
๑๒.๑๒ สํานักงานเทศบาลตําบลอัมพวา
๑๒.๑๓ สถานีตํารวจภูธรอัมพวา ที่ทําการไปรษณียอัมพวา (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด)
ที่วาการอําเภออัมพวา และสํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา
๑๒.๑๔ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลอัมพวา
๑๒.๑๕ ศูนยบริการลูกคาสาขาอัมพวา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๑๒.๑๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดประดู
๑๒.๑๗ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางแค
๑๒.๑๘ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเหมืองใหม
๑๒.๑๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางนางลี่
๑๒.๒๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางนางลี่
๑๒.๒๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวนหลวง
๑๒.๒๒ สํานักงานเทศบาลตําบลสวนหลวง
๑๒.๒๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพวัดวรภูมิ
๑๒.๒๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู
๑๒.๒๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดประชา
๑๒.๒๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลวัดโคกเกตุ
๑๒.๒๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสี่แยก
๑๒.๒๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดชองลม
๑๒.๒๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแพรกหนามแดง
๑๒.๓๐ สถานีตํารวจภูธรตําบลยี่สาร และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยี่สาร
๑๒.๓๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดเขายี่สาร
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๐
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๑ ขนาด คือ
ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนวัดลังกา ที่บริเวณ
หางจากถนนวัดลังกา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
ถนนวัดลังกา ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร บรรจบกับถนนวัดลังกา วัดจุฬามณี ที่บริเวณหางจากถนนวัดลังกา - วัดจุฬามณี บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวัดลังกา - วัดจุฬามณี ระยะประมาณ
๖๓๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ย งใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนนจางวาง ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนจางวาง
บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓๒๕ ไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตามแนวถนนจางวาง
ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนทางเข า วั ด บางแคน อ ย
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเดิม ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร
จนบรรจบกับ ทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ที่บ ริเวณถนนชลประทาน บรรจบกับ ทางหลวงชนบท
สส. ๖๐๐๒
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนชลประทาน ที่บริเวณ
หางจากถนนชลประทาน บรรจบกับทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนชลประทาน ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
บรรจบกั บ ซอยมั ง กรทอง ที่บ ริเ วณห างจากซอยมั งกรทอง บรรจบกั บ ถนนชลประทาน ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยมังกรทอง ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๕
ที่บริเวณหางจากถนนชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

๒
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับ
ถนนวัดลังกา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓
ที่บริเวณหางจากถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน บรรจบกับทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนบ านปากน้ํ า - บา นบางนางจี น
ที่บริเวณหางจากถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน บรรจบกับทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๒๕ ที่บริเวณถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ก ๑ บรรจบกั บ ถนนจางวางไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ก ๑
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม
เมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในทองที่ตําบลทาคา ตําบลเหมืองใหม ตําบลบางชาง ตําบลวัดประดู
ตํ า บลแควอ อ ม ตํ า บลอั ม พวา ตํ า บลบางแค ตํ า บลสวนหลวง ตํ า บลบางนางลี่ ตํ า บลปลายโพงพาง
ตําบลแพรกหนามแดง และตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและ
การขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติวา การใชบังคับผังเมืองรวม
ใหกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

