
 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในท้องที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.   ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ให้เป็นไปตามแผนที่ 
และรายการประกอบแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ กําหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ภายใน
บริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน 
   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่ เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๕) โรงกําจัดมูลฝอย 



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

   (๖) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน 
   (๒) สถานที่บรร จุ ก๊าซ   สถานที่ เ ก็บ ก๊าซ   และห้องบรร จุ ก๊าซ สําหรับ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๙) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน 
   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว  
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
วิจัย  อัมราลิขิต 

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 



รายการประกอบแผนที่ท้ายเทศบญัญัตเิทศบาลเมืองพนัสนคิม 
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องทีเ่ทศบาลเมืองพนัสนิคม  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบรุ ี
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

--------------------------- 

๑. “บรเิวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๑.๒  
มีรายการดังต่อไปน้ี  

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ด้านเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้ จดถนนบ้านเรือนใหญ่ ฟากเหนือ ศาลาประชาคมเทศบาลเมือง

พนัสนิคม คลองห้วยน้อย ฝัง่ตะวันออก คลองห้วยอีแขก ฝัง่ตะวันตก และถนนจันทร์อํานวย ฟากเหนือ 
  ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า  
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันออก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๘๔ 
   ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลพัฒนา ฟากตะวันออก 

๒. “บรเิวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๒.๑๗  
มีรายการดังต่อไปน้ี  
  ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนบ้านกลาง  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสุขประยูร  ฟากตะวันตก  
   ด้านใต้ จดหมวดการทางพนัสนิคม 
   ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันตก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนจันทร์อํานวย  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยโรงฆ่าสัตว์  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ  โรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม และที่กําจัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร  กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า 
   ด้านตะวันตก จดถนนสุขประยูร  ฟากตะวันออก  และบ้านพักข้าราชการแพทย์ 
และพยาบาล 
  ๒.๓ ด้านเหนือ  จดคลองห้วยอีแขก ฝั่งตะวันออก คลองห้วยน้อย ฝั่งตะวันตก  
   ด้านตะวันออก  จดโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ วัดเกาะแก้ว
นครสวรรค์ และคลองห้วยน้อย  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า  



๒ 
 

   ด้านตะวันตก จดถนนจันทร์อํานวย  ฟากตะวันออก และฟากเหนือ 
  ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนบ้านเรือนใหญ่  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันออก  และถนน
บ้านเรือนใหญ่  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนเมืองเก่า ฟากเหนือ วัดพลับ เส้นต้ังฉากกับถนนเมืองเก่า 
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเมืองเก่า  ฟากเหนือ  ตัดกบัคลองห้วยน้อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเมืองเก่า
เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร และถนนบ้านเกาะกลาง ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดคลองห้วยน้อย  ฝั่งตะวันออก 
  ๒.๕ ด้านเหนือ จดหมวดการทางพนัสนิคม 
   ด้านตะวันออก จดถนนสุขประยูร  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๕ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันตก 
 ๒.๖ ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้ จดถนนเมืองเก่า ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านเรือนใหญ่ ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนเมืองเก่า ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลพัฒนา ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนเมืองเก่า ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลพัฒนา ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเซียนซือ ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนบ่อใหญ่ ฟากตะวันออก ถนนศรีกญุชร ซอย ๒ ฟากใต้ 
ถนนศรีพนัส ซอย ๑ ฟากตะวันออก สํานักงานเกษตรอําเภอพนัสนิคม คลองห้วยน้อย ฝัง่ตะวันออก เส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า และเส้นต้ังฉากกับถนนเมืองเก่า ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
เมืองเก่าตัดกบัคลองห้วยน้อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเมืองเก่าเป็นระยะ ๑๕๐ เมตร 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดที่ทําการประปาพนัสนิคม การประปาส่วนภูมิภาค เส้นขนาน
ระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า คลองห้วยอีแขก ฝั่งตะวันตก ฝั่งใต้ และฝั่งตะวันออก และ
วัดพิมพฤฒาราม 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” วัดกลาง
ทุมมาวาส เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนทุมมาวาส วัดโรมันคาทอลิคพนัสนิคม 
  ด้านใต้ จดถนนวัดโรมันคาทอลิค ฟากเหนือ 



๓ 
 

  ด้านตะวันตก จดถนนจารุวร ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๕ 
  ด้านตะวันออก จดถนนจารุวร ฟากตะวันออก 
  ด้านใต้ จดสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันตก 
 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนวัดโรมันคาทอลิค ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองหว้ยอีแขก ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  ด้านตะวันตก จดถนนจารุวร ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนเซียนซือ ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเทศบาลพัฒนา ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๘๔ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนศรีกุญชร และ
ถนนศาลเจ้าแป๊ะกง ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  ด้านตะวันออก จดถนนจารุวร ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านใต้ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันตก 
 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จดสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  ด้านตะวันออก จดคลองห้วยอีแขก ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๒ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนจารุวร ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๒ ฟากใต้ และชุมสายโทรศัพท์พนัสนิคม 
  ด้านตะวันออก จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนจารุวร ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร  กับศูนย์ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๘๔ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านใต้ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๘๔ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลพัฒนา ฟากตะวันออก 
 



๔ 
 

 ๒.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑ ฟากใต้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาพนัสนิคม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๘๔ ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านใต้ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙ ฟากตะวันออก 

๓. “บรเิวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๓.๑๑  
มีรายการดังต่อไปน้ี  
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า ซอย
โรงฆ่าสัตว์ ฟากตะวันตก ฟากตะวันออก และฟากใต้ และถนนจันทร์อํานวย ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนจันทร์อํานวย ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเมืองเก่า ฟากเหนือ คลองห้วยอีแขก ฝั่งตะวันออก ที่ว่าการ
อําเภอพนัสนิคม ศาลาประชาคม บ้านพักข้าราชการ หอพระพนัสบดี สถานีตํารวจภูธรอําเภอพนัสนิคม  
และบ้านพักข้าราชการ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสุขประยูร ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า  
คลองห้วยน้อย ฝั่งตะวันตก และถนนบ้านเกาะกลาง ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นต้ังฉากกับถนนเมืองเกา่ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
เมืองเก่า ตัดกับคลองห้วยน้อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเมืองเก่า เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร 
  ด้านใต้ จดถนนเมืองเก่า ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนจันทร์อํานวย ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนเมืองเก่า ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นต้ังฉากกับถนนเมืองเก่า ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
เมืองเก่า ฟากใต้ ตัดกับคลองห้วยน้อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเมืองเก่า เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า 
  ด้านตะวันตก จดคลองห้วยน้อย ฝั่งตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนเมืองเก่า ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองห้วยน้อย ฝั่งตะวันตก สํานักงานเกษตรอําเภอพนัสนิคม 
และถนนศรีพนัส ซอย ๑ ฟากตะวันตก และถนนศรีกุญชร ซอย ๒ ฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดถนนเซียนซือ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนศรีกุญชร ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนเมืองเก่า ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนศรีกุญชร ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนวัดโรมันคาทอลิค ฟากเหนือ 



๕ 
 

  ด้านตะวันตก จดวัดโรมันคาทอลิคพนัสนิคม  เส้นขนานระยะ  ๕๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนทุมมาวาส วัดกลางทุมมาวาส โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”  
วัดพิมพฤฒาราม และคลองห้วยอีแขก ฝั่งตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๕ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสุขประยูร ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันตก 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนเมืองเก่า ฟากใต้ สํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ธนาคารออมสิน สาขาพนัสนิคม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
  ด้านตะวันออก จดคลองห้วยอีแขก ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเมืองเก่า และที่
ทําการประปาพนัสนิคม การประปาส่วนภูมิภาค 
  ด้านตะวันตก จดถนนจารุวร ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนจารุวร ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๕ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านตะวันตก 
 ๓.๙ ด้านเหนือ จดถนนวัดโรมันคาทอลิค ฟากใต้ และที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขพนัสนิคม 
  ด้านตะวันออก จดถนนศรีกุญชร ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๒ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองห้วยอีแขก ฝั่งตะวันออก และศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 ๓.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนเซียนซือ ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนศาลเจ้าแป๊ะกง ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางถนนศรีกุญชร และคลองห้วยน้อย ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๘๔ ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนศรีกุญชร ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๒ ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนศรีกุญชร ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑ ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนศรีจารุสมัพันธ์ ฟากตะวันออก 




