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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๗ แหงกฎกระทรวงใหใ ชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๘ แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน ปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๙ แหงกฎกระทรวงใหใ ชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๙ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น มาก ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ ที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ยกเวนในบริเวณตามวรรคสาม หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวย
การสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา ดวยสุส านและฌาปนสถาน เวน แต เปน การ
กอสรางแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) คลังสินคา
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย
สถานที่เ ก็บ สิน คา ซึ่ งใชเ ปน ที่เ ก็บ พัก หรือ ขนถา ยสิ น ค าหรื อสิ่ งของเพื่ อประโยชนท างการค าหรื อ
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อุตสาหกรรม การบริการเกี่ยวกับการขนถายสินคาหรือการขนสงโดยอากาศยาน โรงงานลําดับที่ ๓๖
(๑) ลําดับที่ ๓๙ ลําดับที่ ๕๑ ลําดับที่ ๕๒ (๔) ลําดับที่ ๕๓ (๔) (๕) (๘) ลําดับที่ ๖๔ (๑) ลําดับ
ที่ ๖๙ ลําดับที่ ๘๑ (๑) (๒) (๓) ลําดับที่ ๘๒ ลําดับที่ ๘๓ ลําดับที่ ๘๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ
ลําดับที่ ๙๑ (๑) ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ
เปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินบริเวณนี้
ที่ดินในบริเวณตามวรรคสาม หามใชประโยชนเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนิน การไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่อ งใช
เกี่ยวกับนัยนตา หรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน
หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวย
การสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา ดวยสุส านและฌาปนสถาน เวน แต เปน การ
กอสรางแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม
(๔) กําจัดมูลฝอย
(๕) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตาม
แนวขนานริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรม
และคลังสินคา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๑๒ แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๒ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ”
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ขอ ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๑๓ แหงกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนท่ีดิน เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกิน รอยละหาของที่ดินประเภทนี้ใ นแตละ
บริเวณ”
ขอ ๘ ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้เ ปน ขอ ๑๗/๑ ของกฎกระทรวงให ใ ช บัง คับ ผัง เมื องรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔
“ขอ ๑๗/๑ ใหโ รงงานซึ่ งประกอบกิ จการอยูใ นป จจุ บัน ดัง ตอ ไปนี้ ขยายพื้น ที่โ รงงาน
เฉพาะพื้นที่ที่ใชในการผลิตไดอีกไมเกินหนึ่งเทาของพื้นที่โรงงานเดิมที่ใชในการผลิต
(๑) โรงงานที่ไดรับอนุญ าตใหประกอบกิจการอยูกอ นวัน ที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ใชบังคับ
(๒) โรงงานที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การระหว า งที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๗๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ใชบังคับ และตั้งอยูในพื้นที่ที่
กําหนดตามขอ ๑๗/๒
พื้นที่โรงงานที่ขยายตองเปนพื้นที่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันกับที่ดินอันเปนที่ต้ังของ
โรงงานเดิม ซึ่งเจาของโรงงานเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินกอนวันที่กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ใชบังคับ
ในกรณีโรงงานตาม (๑) หรือกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ในกรณีโรงงานตาม (๒)
การขยายพื้น ที่โ รงงานตามวรรคหนึ่ งไมใ ชบั งคั บกั บโรงงานลํ าดั บที่ ๔๒ (๑) และ (๒)
ลําดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒) ลําดับที่ ๔๔ ลําดับที่ ๔๕ (๑) และ (๒) ลําดับที่ ๔๘ (๔) ลําดับที่ ๔๙
ลําดับที่ ๕๐ (๔) ลําดับที่ ๘๙ ลําดับที่ ๙๑ (๒) และลําดับที่ ๙๙ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และไมนบั
รวมอยูในอัตรารอยละของการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นในการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท”
ขอ ๙ ใหเพิ่ มความตอ ไปนี้เ ปน ขอ ๑๗/๒ ของกฎกระทรวงให ใ ชบั งคับผั งเมือ งรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔
“ขอ ๑๗/๒ การขยายพื้น ที่โรงงานตามขอ ๑๗/๑ วรรคหนึ่ง (๒) ใหกระทําเฉพาะที่ดิน
ในบริเวณดังตอไปนี้
(๑) บริเวณหมายเลข ๑.๑ เฉพาะพื้นที่ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา - ตราด)
ดานตะวันออก
จดคลองจระเขใหญ ฝงตะวันตก และคลองสาระหงษ
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา - ตราด)
ดานตะวันตก
จดถนนสายบึงปลาเหม็น - ออ นนุช (วัดศรีวารีนอย)
ฟากตะวันออก
(๒) บริเวณหมายเลข ๑.๒๒ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ดานเหนือ
จดแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ดานตะวันออก
จดแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ดานใต
จดแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ดานตะวันตก
จดคลองทายสลัด ฝงตะวันออก
(๓) บริเวณหมายเลข ๒.๓ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ดานเหนือ
จดคลองสําโรง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๒๕๖ (ถนนตําหรุ - บางพลี)
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางแกวใหญ ฝงตะวันออก
(๔) บริเวณหมายเลข ๒.๙ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
(๔.๑) ดานเหนือ
จดคลองสําโรง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔๔ (ถนนศรีนครินทร)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ)
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๓ ก
(๔.๒) ดานเหนือ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ)

ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๔๔
(ถนนศรีนครินทร) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ)
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
(๕) บริเวณหมายเลข ๒.๑๐ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
(๕.๑) ดานเหนือ
จดคลองสําโรง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองบางปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๖๘
(ถนนเทพารักษ) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๔๔
(ถนนศรีนครินทร) ฟากตะวันออก
(๕.๒) ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๖๘
(ถนนเทพารักษ) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองบางปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๔๔
(ถนนศรีนครินทร) ฟากตะวันออก
(๖) บริเวณหมายเลข ๒.๑๒ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๖๘
(ถนนเทพารักษ) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕๖ (ถนนตําหรุ - บางพลี)
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูน ยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ดานตะวันตก
จดคลองบางแกวใหญ ฝงตะวันออก
(๗) บริเวณหมายเลข ๒.๑๔ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ดานเหนือ
จดคลองสกัดเจ็ดสิบหา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองเจริญราษฎร (พอเฒา) ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองสกัดรอย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองบางกะสี ฝง ตะวัน ออก และคลอง
โกงประทุน ฝงตะวันออก
(๘) บริเวณหมายเลข ๔.๑ เฉพาะพื้นที่ดังนี้
ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปน เสน
แบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันออก
จดคลองลาดกระบัง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๔ (ถนน
บางนา - ตราด) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองชวดลากขาว ฝงตะวันออก คลองบัวลอย
ฝงตะวันออก และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก”
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนด
เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔
เพื่อหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการกําจัดมูลฝอยในที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข ๔.๑
และเพื่อแกไขอัตราสว นการใชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจ การอื่น เปนรายบริเวณ ในที่ดิน ประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน มาก ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และ
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม รวมทั้งเพื่อใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกอน
วันที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับ สามารถขยายพื้นที่โรงงาน
เฉพาะที่ใชในการผลิตไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

