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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลเกษตรพัฒนา  ตําบลเจ็ดริ้ว  ตําบลบ้านแพ้ว  

ตําบลคลองตัน  ตําบลหนองบัว  ตําบลหลักสอง  ตําบลสวนส้ม  ตําบลหนองสองห้อง  ตําบลอําแพง  
ตําบลหลักสาม  ตําบลยกกระบัตร  และตําบลโรงเข้  อําเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ภายในแนวเขต  
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณทีเ่ก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์น  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การค้า  การบริการ  
และการศึกษาของอําเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
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(๒) ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน

และระบบเศรษฐกิจ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดนิประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๗  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๔  

(พระประโทน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๕  (บ้านบ่อ)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๗  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๔  

(พระประโทน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๕  (บ้านบ่อ)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๗  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๔  

(พระประโทน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๕  (บ้านบ่อ)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้
ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หน้า   ๑๕ 
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ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   
และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๗  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๔  
(พระประโทน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๕  (บ้านบ่อ)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําท่าจีน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําท่าจีน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้
ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําท่าจีน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําท่าจีน  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  และถนนสาย  ก  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาย  ข  ๒  

ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้

     หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด ได้

     จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ ได้

     หรือสเตอริไลส์

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมัน ได้

     ที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้

     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้

ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได้ ได้

     ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณ ได้

     ฟาร์มปศุสัตว์)

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน ได้

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง 

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๗

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะการทําปุ๋ยหมัก ได้

     หรือปุ๋ยอินทรีย์)

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้ ได้

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ 

หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้

ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิด

อนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง

ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา

ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

๙

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ

เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า 

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์

นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง

แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า

เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้

    หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ ได้ ได้ ได้

เครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ 

ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ 

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (เฉพาะที่ดินประเภท ได้ ได้ ได้ ได้

     พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

     ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ดําเนินการได้โดยมีขนาดเครื่องจักรไม่เกิน

     ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน)

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้ ได้

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

 หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

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

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําเกลือให้บริสุทธิ์ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว ได้

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี

การผลิตทางอุตสาหกรรม

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพในรูปของ ได้

อิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกําลังสูง

เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพ

และเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว 

หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ          ลําดับที่              หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                      โรงงานจําพวกที่   หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง

๑๖

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ีแยก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๖๐๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ีแยก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และคลองตัน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองส่ีแยก  ฝงตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากใต  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๐๒  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายคลองตัน – สวนสม  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายคลองตัน – สวนสม  และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสายคลองตัน – สวนสม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสายคลองตัน –  

สวนสม 

  ดานใต จดถนนสายคลองตัน – สวนสม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายคลองตัน – สวนสม  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๖๐๐๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ีแยก  ฝ งตะวันตก  คลองมะพลับ  ฝ งใต  และ 

ทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากตะวันตก 



 

๒ 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนเทศบาล  ซอย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับคลองส่ีแยก  ฝงตะวันออก  คลองส่ีแยก   

ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๖๐๐๓ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ีแยก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายคลองตัน – สวนสม  ฟากตะวันตก  และถนนคลองตัน –  

หลักหนึ่ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล   

ซอย  ๑   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล   

ซอย  ๑  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร   

ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม –  

สมุทรสาคร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ตัดกับคลองหลวง  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกั้นน้ําเค็ม 

สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  ถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดคลองอําแพง  ฝงเหนือ  วัดสุนทรสถิตย  และคลองหลวง   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 



 

๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ  และท่ีวาการอําเภอบานแพว  

สํานักงานประถมศึกษาอําเภอบานแพว  สํานักงานเทศบาลตําบลบานแพว  และสถานีตํารวจภูธรบานแพว  

จังหวัดสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗   

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแพวเหนือ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กันศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๙   

และวัดใหมราษฎรนุกูล 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแพวเหนือ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

หลักสาม  และถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗ 



 

๔ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๓   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก   

คลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต  และทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๔๐๑๑  และเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๓   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดวัดธรรมจริยาภิรมย  และโรงเรียนธรรมจริยาภิรมย  โรงเรียน

อนุบาลบานแพว  (วันครู  ๒๕๐๐)  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแพวใต  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔  

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานตะวันตก จดคลองแพวใต  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองสองหอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๔๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองหนองสองหอง 



 

๕ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร  และวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันออก จดถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนราว – 

หลักส่ี – ดอนไขนก   

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก   

ตัดกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก   

เปนระยะ  ๑๘๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดปทุมทองรัตนาราม  คลองโรงเรียนยงค  ฝงตะวันตก   

และโรงเรียนชุมชนบานดอนไผ 

  ดานใต จดโรงเรียนชุมชนบานดอนไผ  และคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองหินปก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนราว – 

หลักหา 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 



 

๖ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุร ี

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนหลักสาม – หลักหา  ซอย  ๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๔ 

  ดานตะวันออก จดคลองทาแรง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๔ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดคลองยกกระบัตร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๓ 

 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดยกกระบัตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๔  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓   

และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๔ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดคลองตัน  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนคลองตันราษฎรบํารุง 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายคลองตัน – สวนสม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๐๒  และถนนเทศบาล  ซอย  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดคลองหลวง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองอําแพง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองหลวงบรรจบกบัถนนกัน้น้าํเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันออก   

และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอําแพง 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตกและฝงใต 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และที่ทําการไปรษณียบานแพว 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดวัดใหมราษฎรนุกูล 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดวัดธรรมจริยาภิรมย 



 

๘ 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต  และโรงเรียนจงรักษพิทยา 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองสองหอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันตก จดวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร 

  ดานใต จดถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนราว –  

หลักส่ี – ดอนไขนก  และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยกกระบัตร –  

วัดหลักส่ี  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๐  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๑  

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐๓ 

  ดานตะวันออก จดคลองทาแรง  ฝงใต  และโรงเรียนวัดยกกระบัตร   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันออก 



 

๙ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดคลองส่ีแยก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดวัดคลองตันราษฎรบํารุง 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองมะพลับ  ฝงเหนือ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  และฝงใต   

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงพยาบาลบานแพว 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดท่ีวาการอําเภอบานแพว  สํานักงานประถมศึกษาอําเภอบานแพว   

สํานักงานเทศบาลตําบลบานแพว  และสถานีตํารวจภูธรบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 



 

๑๐ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๖๐๐๓ 

  ดานใต จดคลองตัน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๖๐๐๓  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๖๐๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะทาง  ๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๖๐๐๓  และคลองส่ีแยก  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๖๐๐๓ 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดคลองตัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ีแยก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๖๐๐๓  ฟากเหนือ 



 

๑๑ 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่ งกลางคลองตัน   

เสนขนานระยะ  ๒๘๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ีแยก  และคลองตัน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ีแยก 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๐๒ 

  ดานใต จดคลองตัน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๐๒  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน  และทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒   

ฟากตะวันออก 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดคลองตัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๔๐๐๒ 

  ดานใต จดถนนสายคลองตัน – สวนสม  ฟากเหนือ  และถนนทองถิ่น  

สค. ๓๐๓๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนคลองตนั – หลักหนึ่ง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทองถิ่น   

สค. ๓๐๓๙  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทองถิ่น  สค. ๓๐๓๙  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนทองถิ่น  สค. ๓๐๓๙  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๐๒ 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  

ซอย  ๑   

  ดานตะวันออก จดถนนคลองตัน – หลักหนึ่ง  ฟากตะวันตก 



 

๑๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  

ซอย  ๑   

  ดานตะวันตก จดสํานักงานเทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา  และคลองส่ีแยก   

ฝงตะวันออก 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดถนนทองถิ่น  สค. ๓๐๓๙  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก  และคลองตัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ  และที่ทําการประตูน้ําบางยาง 

  ดานตะวันตก จดถนนคลองตัน – หลักหนึ่ง  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดท่ีทําการประตูน้ําบางยาง  และคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก  และคลองสาธารณะ  ไมปรากฏชื่อ   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันตก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก  ที่ทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานแพว  สํานักงานสหกรณการเกษตรบานแพว  และสํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอบานแพว 



 

๑๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานตะวันตก จดคลองแพวเหนือ  ฝงตะวันออก  คลองรัดหนองบัว  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันออก จดถนนคลองตัน – หลักหนึ่ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ  และวัดหลักสองราษฎรบํารุง 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดหลักสองราษฎรบํารุง  และโรงเรียนหลักสอง

สงเสริมวิทยา 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลสวนสม  โรงเรียนวัดสวนสม  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวนสม  และวัดสวนสม 

  ดานตะวันออก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชลประทาน  ดี  ๗  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก  และเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก   

และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันตก   

เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะทาง  ๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร   

  ดานใต จดคลองหลวง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกั้นน้ําเค็ม 

สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑   

และคลองชลประทาน  ดี  ๗  ฝงตะวันออก 



 

๑๔ 

 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน  ดี  ๗  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากใต  และวัดศรีสินมา 

  ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน  ดี  ๗  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๔๐๑๑ 

  ดานตะวันตก จดคลองรางหมอแกง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๑ ดานเหนือ จดคลองอําแพง  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลาง 

คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดถนนกั้นน้ําเค็มสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันออก  

และคลองอําแพง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๒ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ๔.๒๓ ดานเหนือ จดคลองหลวง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกั้นน้ําเค็ม 

สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองหลวง  และถนนกั้นน้ําเค็ม 

สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร  ฟากตะวันตก 



 

๑๕ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกั้นน้ําเค็ม

สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร   

 ๔.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๔๐๑๐  (ถนนสาย  ข  ๑) 

  ดานตะวันออก จดคลองแพวเหนือ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองสองหอง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแพวเหนือ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองสองหอง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๑  และศูนยกลางถนนสาย  ก  ๓  เสนขนานระยะ  ๓๗๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางหมอแกง  ฝงตะวันตก  และวัดวังชัยทรัพยวิมลธรรม 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๗ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต  และโรงเรียนบานแพววิทยา 

  ดานตะวันออก จดคลองแพวใต  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแหลนหาย  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองสองหอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองโรงเรียนยงค  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองสองหอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก   

เสนขนานระยะ  ๖๔๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองหนองสองหอง  และคลองดําเนินสะดวก  ฝงเหนือ 



 

๑๖ 

  ดานตะวันตก จดคลองโรงเรียนยงค  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๓๐ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแหลนหาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากตะวันตก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนหนองนกไข – หลักสาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหนองนกไข – หลักสาม  ฟากตะวันตก 

 ๔.๓๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแพวใต  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  และโรงเรียน 

ชุมชนบานดอนลาว 

  ดานตะวันตก จดคลองแหลนหาย  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหนองนกไข – หลักสาม  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๔  ฟากตะวันตก  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลักสาม 

  ดานใต จดคลองแพวใต  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแพวใต  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓๔ ดานเหนือ จดคลองดําเนินสะดวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับคลองดําเนินสะดวก  และเสนขนาน

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนยกกระบัตร – วัดหลักส่ี   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองหินปก   

 ๔.๓๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ตัดกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนยกกระบัตร – วัดหลักส่ี  เปนระยะ  ๑๘๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 



 

๑๗ 

ถนนยกกระบัตร – วัดหลักส่ี  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒  คลองสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแหลนหาย  ฝงตะวันตก  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบานทํานบแพว 

  ดานใต จดถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากตะวันตก  และ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกงูเหา 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ฟากเหนือ  และโรงเรียน 

วัดฟุงประชาธรรมาราม 

  ดานตะวันตก จดคลองหินปก  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก  

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๐ 

  ดานตะวันออก จดคลองโรงเรียนยงค  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  และถนนหลักสาม – หลักหา   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี 

 ๔.๓๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒  

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนราว – หลักหา  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหินปก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดวัดฟุงประชาธรรมาราม  และทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนดอนราว – หลักหา  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากเหนือ  และโรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงอินทรีย 

  ดานตะวันตก จดคลองรางหมอแกง  ฝงตะวันออก 



 

๑๘ 

 ๔.๔๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนดอนราว – หลักหา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ฝงตะวันออก 

 ๔.๔๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางหมอแกง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองทาแรง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานใต จดคลองทาแรง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองรางหมอแกง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๔๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ตัดกับทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๕๐๕๒   

 ๔.๔๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองยกกระบัตร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐๓  และคลองแหลนหาย  ฝงตะวันออก 

 ๔.๔๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ฟากใต  และถนนดอนราว – 

หลักส่ี – ดอนไขนก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแหลนหาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนดอนราว – 

หลักส่ี – ดอนไขนก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒   

  ดานตะวันตก จดคลองหินปก  ฝงตะวันออก 



 

๑๙ 

 ๔.๔๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหินปก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๒  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  และเสนตั้งฉาก 

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท   

สค. ๕๐๕๒  ตัดกับทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท   

สค. ๕๐๕๒  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๓  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  และวัดยกกระบัตร 

  ดานตะวันออก จดคลองทาแรง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันออก   

 ๔.๔๘ ดานเหนือ จดคลองยกกระบัตร  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๓  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๐๓ 

 ๔.๔๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากตะวันออก 



 

๒๐ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบ   

และเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอกระทุมแบน 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองส่ีแยก  และคลองตัน   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๖๐๐๓   

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๖๐๐๓  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากเหนือ  วัดเ จ็ดริ้ ว   

โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจ็ดริ้ว 

  ดานตะวันตก จดคลองพาดหมอน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดคลองพาดหมอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากเหนือ  โรงเรียนวดักระโจมทอง   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสาครคุณาธาร  และวัดกระโจมทอง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอกระทุมแบน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอกระทุมแบน 



 

๒๑ 

  ดานใต จดคลองตัน  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันตก จดถนนทองถิ่น  สค. ๓๐๓๙  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองตัน   

และทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากใต 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๖  ฟากเหนือ  วัดดอนโฆสิตาราม   

และโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทองถิ่น   

สค. ๓๐๓๙  และถนนคลองตัน – หลักหนึ่ง  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนหลักสองสงเสริมวทิยา  และทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนทองถิ่น  สค. ๓๐๓๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนทองถิ่น  สค. ๓๐๓๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคลองตัน – หลักหนึ่ง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคลองตัน – หลักหนึ่ง  ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก  และเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗ 



 

๒๒ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๓๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗  คลองรัดหนองบัว  ฝงตะวันตก  วัดหนองบัว  โรงเรียนวัดหนองบัว  และคลองแพวเหนือ 

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

  ดานตะวันตก จดคลองสองหอง  ฝงตะวันออก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลคลองสองหอง  วัดหนองสองหอง  และถนนทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๕  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนวดัหนองสองหอง  วัดหนองสองหอง  และทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุร ี

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคันกั้นน้ําเค็ม

สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร   

  ดานใต จดคลองหลวง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชลประทาน  ดี  ๗  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดแมน้ําทาจีน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําทาจีน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  และพุทธมณฑล

และศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวันจังหวัดสมุทรสาคร 



 

๒๓ 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองสองหอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๕  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๔๐๑๑  และวัดศรีสินมา 

  ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน  ดี  ๗  ฝงตะวันออก  วัดธัญญารามราษฎรบํารุง   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอ 

เมืองสมุทรสาคร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดคลองหลวง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกั้นน้ําเค็ม

สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาแรง 

  ดานตะวันตก จดคลองชลประทาน  ดี  ๗  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๔๐๑๑   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร  และทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๐๗  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙๗  และคลองรางหมอแกง  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก 



 

๒๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาคร 

กับจังหวัดราชบุรี   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ฟากตะวันตก  และโรงเรียน

บานโรงเข 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากเหนือ    

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดสมุทรสงคราม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

จังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดราชบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐๓   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๐๓  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร  และทางหลวงชนบท  สค. หมายเลข  ๒๐๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแหลนหาย  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สค. ๔๐๑๒   

  ดานตะวันออก จดคลองแหลนหาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหินปก  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ตัดกับทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  เสนขนาน 



 

๒๕ 

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒ 

  ดานตะวันออก จดคลองหินปก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  และเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ตัดกับทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สค. ๕๐๕๒  ฟากตะวันออก  วัดโรงเข   

และโรงเรียนวัดโรงเข 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากเหนือ  และฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๒  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร  โรงเรียนวัดธรรมโชติ  และวัดธรรมโชติ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดคลองโรงเข  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สค. ๒๐๐๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองโรงเข  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอบานแพวกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดสมุทรสงคราม 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง 

เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  พุทธมณฑลและศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน   

จังหวัดสมุทรสาคร 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนบานคลองตัน 



 

๒๖ 

 ๗.๒ โรงเรียนคลองตันราษฎรบํารุง 

 ๗.๓ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 

 ๗.๔ โรงเรียนวัดกระโจมทอง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสาครคุณาธาร 

 ๗.๕ โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 

 ๗.๖ โรงเรียนธรรมเจดียศรีพิพัฒน 

 ๗.๗ โรงเรียนบานรางสายบัว 

 ๗.๘ โรงเรียนวัดสวนสม  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวนสม 

 ๗.๙ โรงเรียนวัดรางตนนิลประดิษฐ 

 ๗.๑๐ โรงเรียนบานดําเนินสะดวก 

 ๗.๑๑ โรงเรียนวัดหนองสองหอง 

 ๗.๑๒ โรงเรียนหลักสองสงเสริมวิทยา 

 ๗.๑๓ โรงเรียนวัดหนองบัว 

 ๗.๑๔ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎรบํารุง 

 ๗.๑๕ โรงเรียนวัดสุนทรสถิตย 

 ๗.๑๖ โรงเรียนบานกลางนา 

 ๗.๑๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๙ 

 ๗.๑๘ โรงเรียนจงรักษพิทยา 

 ๗.๑๙ โรงเรียนธรรมจริยาภิรมย  และโรงเรียนอนุบาลบานแพว  (วันครู  ๒๕๐๐) 

 ๗.๒๐ โรงเรียนบานแพววิทยา 

 ๗.๒๑ โรงเรียนวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร 

 ๗.๒๒ โรงเรียนชุมชนบานดอนไผ 

 ๗.๒๓ โรงเรียนบานดอนลาว 

 ๗.๒๔ โรงเรียนวัดฟุงประชาธรรมาราม 

 ๗.๒๕ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 

 ๗.๒๖  โรงเรียนบานโรงเข 

 ๗.๒๗ โรงเรียนวัดโรงเข 

 ๗.๒๘ โรงเรียนวัดธรรมโชติ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดคลองตันราษฎรบํารุง 

 ๘.๒ วัดเจ็ดริ้ว 



 

๒๗ 

 ๘.๓ วัดกระโจมทอง 

 ๘.๔ วัดดอนโฆสิตาราม 

 ๘.๕ วัดธรรมเจดียศรีพิพัฒน 

 ๘.๖ วัดสวนสม 

 ๘.๗ วัดรางตนนิลประดิษฐ 

 ๘.๘ วัดหนองสองหอง   

 ๘.๙ วัดหนองบัว 

 ๘.๑๐ วัดหลักสองราษฎรบํารุง 

 ๘.๑๑ วัดสุนทรสถิตย 

 ๘.๑๒ วัดศรีสินมา 

 ๘.๑๓ วัดธัญญารามราษฎรบํารุง 

 ๘.๑๔ วัดใหมราษฎรนุกูล 

 ๘.๑๕ วัดธรรมจริยาภิรมย 

 ๘.๑๖ วัดหลักส่ีราษฎรสโมสร 

 ๘.๑๗ ศาลเจาเมงซวงเซียงติ้ว 

 ๘.๑๘ วัดปทุมทองรัตนาราม 

 ๘.๑๙ วัดวังชัยทรัพยวิมลธรรม 

 ๘.๒๐ วัดฟุงประชาธรรมาราม 

 ๘.๒๑ วัดยกกระบัตร 

 ๘.๒๒ วัดศรีเพชรพัฒนา 

 ๘.๒๓ วัดโรงเขวนาราม 

 ๘.๒๔ วัดธรรมโชติ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกษตรพัฒนา 

 ๙.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองตัน 

 ๙.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 

 ๙.๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจ็ดริ้ว 

 ๙.๕ ที่ทําการประตูน้ําบางยาง 

 ๙.๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแพว 

 ๙.๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวนสม 



 

๒๘ 

 ๙.๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรางชางสี 

 ๙.๙ สํานักงานสหกรณการเกษตรบานแพว 

 ๙.๑๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลักสอง 

 ๙.๑๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองสองหอง 

 ๙.๑๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานแพว 

 ๙.๑๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอําแพง 

 ๙.๑๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลางนา 

 ๙.๑๕ โรงพยาบาลบานแพว 

 ๙.๑๖ ที่วาการอําเภอบานแพว  สํานักงานประถมศึกษาอําเภอบานแพว  สํานักงานเทศบาลตําบล 

บานแพว  และสถานีตํารวจภูธรบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

 ๙.๑๗ ที่ทําการไปรษณียบานแพว 

 ๙.๑๘ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม 

 ๙.๑๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองสองหอง 

 ๙.๒๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาแรง 

 ๙.๒๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกงูเหา 

 ๙.๒๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงอินทรีย 

 ๙.๒๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทํานบแพว 

 ๙.๒๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลักสาม 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ถนนเทศบาล  ๒  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๔๔๕  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๒  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๙๗   

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนเทศบาล  ๑  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๐  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑  ระยะประมาณ   

๕๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๔  และทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๑  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗   

ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนเทศบาล  ๔  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗   

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๔  ถนนหนองนกไข –  

หลักสาม  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ไปทาง 



 

๒ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนเทศบาล  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศใต   

ตามแนวถนนหนองนกไข – หลักสาม  ระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ที่บริเวณหางจาก 

ทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๗  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๐   

เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  สค. ๔๐๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท   

สค. ๔๐๑๐  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหนองนกไข – หลักสาม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร   

บรรจบกับถนนดอนราว – หลักส่ี – ดอนไขนก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๙๘๐  เมตร   

ตัดกับคลองหินปก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร   

บรรจบกับถนนดอนราว – หลักหา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองโรงเข 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลเกษตรพัฒนา  ตําบลเจ็ดริ้ว  ตําบลบ้านแพ้ว  ตําบลคลองตัน  ตําบลหนองบัว  ตําบลหลักสอง  
ตําบลสวนส้ม  ตําบลหนองสองห้อง  ตําบลอําแพง  ตําบลหลักสาม  ตําบลยกกระบัตร  และตําบลโรงเข้  
อําเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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