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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง  จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลบางนาง  ตําบลหน้าประดู่  ตําบลพานทอง  

ตําบลบ้านเก่า  ตําบลมาบโป่ง  ตําบลหนองกะขะ  ตําบลหนองตําลึง  ตําบลหนองหงษ์  อําเภอพานทอง  
ตําบลดอนหัวฬ่อ  ตําบลนาป่า  และตําบลสํานักบก  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
การคมนาคมและการขนส่ง  ของอําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกและอุตสาหกรรมบริการ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) พัฒนาศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์   
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว์ 
(๒) การประกอบกิจการผลิตเยื่อกระดาษจากไม้  เศษผ้า  หรือเส้นใย 
(๓) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน์  (Chlor - alkaline  industry)  ที่ใช้

โซเดียมคลอไรด์  (NaCl)  เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต  (Na2CO3)  โซเดี ยมไฮดรอกไซด์  
(NaOH)  กรดไฮโดรคลอริก  (HCl)  คลอรีน  (Cl2)  โซเดียมไฮโพคลอไรด์  (NaOCl)  แ ล ะ ปู น ค ล อ รี น  
(Bleaching  Powder) 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

 

(๔) โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนการ
ทางเคมี 

(๕) โรงงานผลิต  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมวัตถุระเบิด 
(๖) โรงกลั่นปิโตรเลียมหรือแยกก๊าซธรรมชาติ 
(๗) โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 
(๘) โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 
(๙) โรงงานถลุงโลหะในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 

(๑๐) โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ 
(๑๑) โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
(๑๒) โรงงานรับซ้ือหม้อแบตเตอรี่เก่า 
(๑๓) โรงงานผลิตโซดาแอส 
(๑๔) โรงงานฟอกหนัง 
(๑๕) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๑๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๑๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๑๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๒๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) บริเวณหมายเลข  ๔.๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานโดยรอบโรงเรียนบ้านนายสามเกลียว 

ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 
(๒) ที่ดินริมทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๒๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  

๑๕  เมตร 
(๓) บริเวณหมายเลข  ๔.๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานโดยรอบวิทยาลัยการอาชีพพานทอง   

ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 
(๔) บริเวณหมายเลข  ๔.๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานโดยรอบที่ทําการองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบ้านเก่า  และสถานีอนามัยตาํบลบ้านเก่า  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
(๕) ที่ดินริมทางรถไฟสายตะวันออก  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
(๖) บริเวณหมายเลข  ๔.๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานโดยรอบสุสานสมาคมสว่างอุทยาน 

ธรรมสถานไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใชป้ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
หรือกําจัดขยะมูลฝอย 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๖ 
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ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได ได

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับ

ใชในการกอสราง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การดูดทราย ได

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว (เฉพาะที่ประกอบกิจการโดยหนวยงานของรัฐ) ได ได ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว ได

     หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง ได

     สวนใดของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ได ได ได ได ได

     ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๒

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือ ได

     ไขมันสัตวน้ํา

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และ ได ได ได ได

     บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง ได ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๓

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช

หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได ได

     หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได ได

๔

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการ ได ได ได ได

     เคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได ได ได ได

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือ

     ช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่นๆ แตไมหมายความ ได

รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๕

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใช

เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย ได ได ได ได ได ได

หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม

ที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๖

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ได ได ได

     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ได ได ได ได ได ได

     เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว

     ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ได ได ได ได

ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ได

     ที่คลายคลึงกัน

๗

ลําดับที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง ได

     บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ ได ได ได ได ได ได

กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และ ได

     รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม ได

แกว ยาง หรือโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน

อาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก ได ได ได ได ได ได

     หรือตบแตงสิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด

ศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

(๒) การเก็บรักษาหรือการแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือ ได

     กําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา ได

     ในสวนยางหรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ ได

     ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ได ได ได ได ได

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได

     หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

     หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับ

     วัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ ได

     ยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ ได ได ได ได ได

เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือ ได ได ได ได ได

เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือ

เครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ

กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต ได ได ได ได

เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต

หรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช

ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา

ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวง

สําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟ

หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ ได ได ได ได

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือ

จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ได ได ได ได ได ได

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน

แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่

ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา

ชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive

Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจาก ได ได ได ได

     เรือยาง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได ได ได ได

     จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได ได ได

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ ได ได ได ได ได ได

     วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของ ได ได ได

นาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรือ

อัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ได ได ได ได ได ได

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ได ได ได ได ได ได

     หรือโลหะที่มีคา

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ ได

     หรือเหรียญอื่น

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรือ ได ได ได

อุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช

ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด ได ได ได ได ได

     แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือ

     กลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร ได

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได ได ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ

ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ ได ได ได

     สวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ได ได ได ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม ได ได ได ได ได ได

พรม หรือขนสัตว

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมี

การผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได ได ได ได

      หรืออัญมณี

        หมายเหตุ         ลําดับที่                หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                             ได                      หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                             โรงงานจําพวกที่     หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพานทอง – หนองตาํลึง  จังหวดัชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดคลองพานทอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสายพานทอง – หัวไผ  ฟากเหนือ  และถนนเทศบาล  ๑๙   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๒ 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๐๐๔  (บานนางู – บานโรงนา)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองเซิด  ฝงตะวันออก   
 ๑.๙ ดานเหนือ จดวัดโคกทาเจริญ 
  ดานตะวันออก จดคลองเซิด  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดคลองเซิด  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสายพานทอง – หัวไผ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดโรงเรียนวัดพานทอง 
  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดพานทอง 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดคลองเซิด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดคลองเซิด  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ. ชบ. (ตลาดใหม – โรงนา)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดสํานักงานเทศบาลตําบลพานทอง   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายพานทอง –  

หัวไผ 
  ดานใต จดถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสายพานทอง – หัวไผ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไวในสีน้ําเงิน 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดวัดพานทอง 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนเพลินจิตวิทยา  และโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายพานทอง –  

หัวไผ 



 

๓ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. ชบ. ๒๐๙๑  (พานทอง – หนองแชแวน)  ฟากตะวนัตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ.  

(ตลาดใหม – โรงนา) 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๗   
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมาบโปง –  

หนองนกฮูก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗ 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก  และถนนมาบโปง – หนองนกฮูก   

ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
  ดานตะวันออก จดถนนมาบโปง – หนองนกฮูก  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๗   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะขะ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต   

และถนนทางเขาที่ทําการกํานัน  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
  ดานตะวันออก จดถนนทางเขาท่ีทําการกํานัน  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๘   

ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   

เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๙  และถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
ถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก  วัดมาบโปง  และถนนศุขประยูร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐   
และเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศใต 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๒  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร  ถนนสาย  ก  ๑๒   
ฟากตะวันตก  วัดบานไร  และโรงเรียนวัดบานไร  (สารพานิชประชานุเคราะห) 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๒ 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชบ. ๓๐๒๒ 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตําลึง   

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองตําลึง   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชบ. ๓๐๒๒ 
 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก  และวัดหนองตําลึง 
 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต  โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก   

(อี.เทค)  และโรงเรียนชุมชนวัดหนองตําลึง  (ปรีชาราษฎรบํารุง) 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากใต   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ถนนเทศบาล  ๑๐   
ฟากตะวันตก  และวัดโคกทาเจริญ 



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดโรงพยาบาลพานทอง 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดสํานักงานเทศบาลตาํบลพานทอง  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสายพานทอง – หัวไผ 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  และหนองปรือ 
  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และถนน  อบจ. ชบ.  

(ตลาดใหม – โรงนา)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายพานทอง –  

หัวไผ 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๗   
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๒๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนศุขประยูร  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนศุขประยูร   
เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันออก 
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก   



 

๖ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๐๐๔  (บานนางู – บานโรงนา)  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๑๒ 
  ดานตะวันตก จดคลองเซิด  ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก  วัดโคกทาเจริญ   

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงใต   

และถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสายพานทอง – หัวไผ  ฟากเหนือ  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

อําเภอพานทอง 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ. ๒๐๔๙   

(หนาท่ีวาการอําเภอพานทอง – วัดเกาะลอย) 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสายพานทอง – หัวไผ  ฟากใต  ท่ีวาการอําเภอพานทอง   

ธนาคารออมสิน  สาขาอําเภอพานทอง  และที่ทําการไปรษณียอําเภอพานทอง 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสายพานทอง – หัวไผ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานเทศบาลตําบลพานทอง  และถนนสาย  ก  ๕   

ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะขะ 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๗ 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก  มูลนิธิอนุศาสตรสงเคราะห   

และมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๙ 



 

๗ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนศุขประยูร  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนศุขประยูร   
เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันตก จดวัดบานไร 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๒ 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๒๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๒๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดใหเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๔.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๗  และสุสานสมาคมสวางอุทยานธรรมสถาน 
  ดานใต จดถนนเลียบคลองเซิด  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ.  
(ตลาดใหม – โรงนา) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ. ๒๐๙๑   
(พานทอง – หนองแชแวน) 

  ดานใต จดถนนศาลายายไข – บานตากแดด  ฟากเหนือ  และหนองสวนพลู 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๗   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๕  หมายเลข  ๖.๖  และหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวออน 
 ๔.๕ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองเซิด  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน   

ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองเซิด   

เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน   
เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศขุประยูร  เสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๒๒  และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๖๖ 

  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก 
 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองเซิด  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๗   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองเซิด   

เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน   
และเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองเซิด 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน   
ฟากตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนาประดูกับตําบลเกาะลอย   
และคลองบางนาง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 



 

๙ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๑   
และหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  บริเวณหมายเลข  ๙.๑  หมายเลข  ๙.๒  และหมายเลข  ๙.๘   
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลหนาประดูกับตําบลเกาะลอย  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอ 
พนัสนิคม 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอพนัสนิคม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองน้ําเค็ม  ฝงเหนือ   
และคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๓   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๕.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองน้ําเค็ม  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอพนัสนิคม 
  ดานใต จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๐๐๔  (บานนางู – บานโรงนา)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๐๐๔  (บานนางู – บานโรงนา)  ฟากตะวันออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันออก   
 ๕.๔ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ   

วัดบานเกา  และที่ดินของวัดบานเกา 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 
 ๕.๕ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก 
 ๕.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖  ฟากเหนือ   



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมคลองพานทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนเทศบาล  ๑๙  ฟากเหนือ   

วัดพานทอง  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายพานทอง – หัวไผ  และเสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๙  ฟากตะวันออก  และทางรถไฟสายตะวันออก   

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา)  ฟากใต  และถนน   

อบจ. ชบ. ๔๐๐๔  (บานนางู – บานโรงนา)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอพนัสนิคม  และวัดทายเซิด 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ. ชบ. ๒๐๙๑  (พานทอง – หนองแชแวน)   

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๕.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ.  

(ตลาดใหม – โรงนา) 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. ชบ. ๒๐๙๑  (พานทอง – หนองแชแวน)  ฟากตะวนัตก   

และวัดออมแกว 
  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ  และท่ีดินของวัดมาบโปง 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมาบโปง – หนองนกฮูก  เสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนศุขประยูร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๖.๙   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๗  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖   
และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองเซิด  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖   

  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖  ฟากใต  
  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖  ฟากใต  
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  ฟากตะวันตก  
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   
 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต  สถานีผสมเทียมอําเภอพานทอง  (เดิม)   

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี  วัดหนองแชแวน  และโรงเรียนวัดหนองแชแวน 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอพนัสนิคม  และถนนหนองแชแวน – หนองมวงเกา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสายกุฎน้ําใส – หนองมวงใหม  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ฟากตะวันออก  วัดโปงตามุข   

โรงเรียนวัดโปงตามุข  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐  เสนตรงท่ีตอตรง 
จากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออก  และเสนตรงท่ีตอตรง 
จากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศใต 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๙.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองเซิด   
เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน   
เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเลียบคลองเซิด  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  และถนนเลียบคลองเซิด  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   

ถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก  และถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ 



 

๑๒ 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน   
และถนนเทศบาล  ๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๖๖ 

  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   
 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖  เสนขนานระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒   
เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน  และเสนขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนเลียบคลองเซิด 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ. ชบ. ๔๒๒๕  สายหนองกะขะลาง – เนินตาลเดน   
และถนนเทศบาล  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ  สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบล 
หนองตําลึง  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  และเสนขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  ฟากตะวันออก  และทางรถไฟ 
สายตะวันออก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๕.๑๗ ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร   

เสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  และถนนศุขประยูร  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดถนนศุขประยูร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๒   

เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร  และทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ. ชบ. ๓๑๓๔  (บานหนองกะขะ – บานหวยยาง)   

ฟากเหนือ  วัดหวยยางและที่ดินของวัดหวยยาง  และถนนบานหวยตากดานบน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนวัดหวยตากดาย   

(ปรีชานุสรณ) 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๓  และหมายเลข  ๗.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

และบริเวณหมายเลข  ๘.๑๘  และหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๓ 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากใต  ถนนศุขประยูร   
ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนศุขประยูร  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒  บรรจบกับ 
ถนนศุขประยูร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนศุขประยูร  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ   
๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศุขประยูร  ถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนศุขประยูร 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันตก  ถนนบานหวยตากดานบน   
ฟากใต  และถนนสายหวยยาง – มาบไผ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอบานบึง  วัดหนองแฟบ  และถนนบานหนองกระตาย – บานหนองแฟบ   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดถนนบานหนองกระตาย – บานหนองแฟบ  ฟากใต  และถนน   

อบจ. ชบ. ๒๐๖๔  (ศุขประยูร – วัดหนองแฟบ)  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองชลบุรีกับอําเภอบานบึง 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๒๕   

หมายเลข  ๘.๒๗  และหมายเลข  ๘.๒๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒๓   
และหมายเลข  ๙.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดถนน  อบจ. ชบ. ๓๑๔๓  (บานหนองกะขะ – บานหวยยาง)   
ฟากใต  โรงเรียนวัดหวยยาง  (วงศวารราษฎรรังสฤษฏ)  วัดหวยยางและที่ดินของวัดหวยยาง   
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหงษ  และถนนสายกุฎน้ําใส – หนองมวงใหม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอบานบึง 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอบานบึง 

  ดานตะวันตก จดถนนสายหวยยาง – มาบไผ  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๑๔ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ที่ดินบริเวณริมฝงคลองพานทอง  ฝงเหนือและฝงใต  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร   
กับริมฝงคลองพานทอง  และที่ดินบริเวณริมฝงคลองน้ําเค็ม  ฝงเหนือและฝงใต  ในบริเวณแนวขนานระยะ   
๖  เมตร  กับริมคลองน้ําเค็ม 

 ๖.๒ หนองปรือ 
 ๖.๓ หนองน้ําเค็ม 
 ๖.๔ หนองสวนพลู 
 ๖.๕ หนองร ี
 ๖.๖ หนองตาราง 
 ๖.๗ หนองไผตาลอม 
 ๖.๘ สระน้ําหนองวัว 
 ๖.๙ หนองหิน 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนบานเนินถาวร 
 ๗.๒ โรงเรียนวัดพานทอง 
 ๗.๓ โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 
 ๗.๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ 
 ๗.๕ โรงเรียนวัดบานเกา 
 ๗.๖ โรงเรียนวัดคลองออมแกว 
 ๗.๗ วิทยาลัยการอาชีพพานทอง   
 ๗.๘ โรงเรียนบานมาบสามเกลียว 
 ๗.๙ โรงเรียนวัดบานงิ้ว  (แชม  บุญชูอุทิศ) 
 ๗.๑๐ โรงเรียนวัดหนองแชแวน 
 ๗.๑๑ โรงเรียนวัดบานไร  (สารพานิชประชานุเคราะห) 
 ๗.๑๒ โรงเรียนพานทอง 
 ๗.๑๓ โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุม 
 ๗.๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตําลึง  (ปรีชาราษฎบํารุง) 
 ๗.๑๕ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก  (อี.เทค) 
 ๗.๑๖ โรงเรียนวัดหนองกะขะ 
 ๗.๑๗ โรงเรียนวัดโปงตามุข 
 ๗.๑๘ โรงเรียนวัดหวยตากดาย  (ปรีชานุสรณ) 
 ๗.๑๙ โรงเรียนวัดหวยยาง  (วงศวารราษฎรรังสฤษฏ) 
 ๗.๒๐ โรงเรียนวัดหนองศรีสงวน 



 

๑๕ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดบางนางและโรงเรียนวัดบางนาง 
 ๘.๒ วัดแหลมแคและโรงเรียนวัดแหลมแค   
 ๘.๓ วัดวรพตสังฆวาส 
 ๘.๔ วัดโคกทาเจริญ 
 ๘.๕ วัดบานเกาและที่ดินของวัดบานเกา    
 ๘.๖ วัดพานทอง 
 ๘.๗ วัดออมแกว 
 ๘.๘ สุสานสมาคมสวางอุทยานธรรมสถาน 
 ๘.๙ วัดทายเซิด 
 ๘.๑๐ วัดบานงิ้ว 
 ๘.๑๑ วัดหนองแชแวน 
 ๘.๑๒ ที่ดินของวัดมาบโปง 
 ๘.๑๓ วัดมาบโปง 
 ๘.๑๔ มูลนิธิอนุศาสตรสงเคราะห 
 ๘.๑๕ มูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
 ๘.๑๖ สุสานสมาคมอนุศาสตรสงเคราะห 
 ๘.๑๗ วัดบานไร 
 ๘.๑๘ วัดหนองกระทุม 
 ๘.๑๙ วัดหนองตําลึง 
 ๘.๒๐ วัดหนองกะขะ 
 ๘.๒๑ วัดโปงตามุข 
 ๘.๒๒ สํานักสงฆเขายูงทอง 
 ๘.๒๓ วัดหนองแฟบ 
 ๘.๒๔ วัดหวยยางและที่ดินของวัดหวยยาง 
 ๘.๒๕ วัดหนองศรีสงวน 
 ๘.๒๖ วัดหนองกาน้ําและโรงเรียนวัดหนองกาน้ํา 
 ๘.๒๗ วัดสํานักบกและโรงเรียนวัดสํานักบก 
 ๘.๒๘ สุสานจีน 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางนาง 
 ๙.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนาประดู 



 

๑๖ 

 ๙.๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนาประดู 
 ๙.๔ โรงฆาสัตวเทศบาล 
 ๙.๕ ที่ทําการไปรษณียอําเภอพานทอง 
 ๙.๖ ธนาคารออมสิน  สาขาอําเภอพานทอง 
 ๙.๗ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพานทอง   
 ๙.๘ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางนาง 
 ๙.๙ ที่วาการอําเภอพานทอง 
 ๙.๑๐ สํานักงานเทศบาลตําบลพานทอง   
 ๙.๑๑ โรงพยาบาลพานทอง 
 ๙.๑๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพานทอง 
 ๙.๑๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  และสถานีอนามัยตําบลบานเกา 
 ๙.๑๔ สถานีผสมเทียมอําเภอพานทอง  (เดิม)  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 
 ๙.๑๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะขะ 
 ๙.๑๖ สถานีจายน้ําพานทอง  สํานักงานประปาพนัสนิคม  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๙.๑๗ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลหนองตําลึง 
 ๙.๑๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบโปง 
 ๙.๑๙ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตําลึง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองตําลึง 
 ๙.๒๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตําลึง 
 ๙.๒๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหงษ 
 ๙.๒๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ 
 ๙.๒๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสํานักบก 
 ๙.๒๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสํานักบก 
 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพานทอง – หนองตาํลึง  จังหวดัชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนเกรียงศักดิ์   

ชมะนันท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๑,๐๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๔   

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๙  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๙  บรรจบกับถนนสายพานทอง – หัวไผ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๑๙  ระยะประมาณ  ๓๖๕  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสายพานทอง –  

หัวไผ  ที่บริเวณหางจากถนนสายพานทอง - หัวไผ  บรรจบกับถนนเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายพานทอง – หัวไผ  ระยะประมาณ  ๓๘๕  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   

ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนเกรียงศักดิ์   ชมะนันท  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๓๔๕  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสายพานทอง – หัวไผ   

ที่บริเวณหางจากถนนสายพานทอง – หัวไผ  บรรจบกับถนนเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสายพานทอง – หัวไผ  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๔๓๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๔  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสายพานทอง – หัวไผ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๑)   

บรรจบกับถนน  อบจ. ชบ. (ตลาดใหม – โรงนา)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๑   

(ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  อบจ. ชบ. (ตลาดใหม –  

โรงนา)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๐  บรรจบกับถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา)  ระยะประมาณ   

๕๕๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๕   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๒๐๕  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมาบโปง – หนองนกฮูก 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๗๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗   

บรรจบกับถนนศุขประยูร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๒  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๑๐  ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑๐  บรรจบกับ 

ถนนศุขประยูร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๘๕  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๖๕  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗   

บรรจบกับถนนศุขประยูร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๒  เริ่มตนจาก 

ถนนศุขประยูร  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๘ 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๒๑   

และถนนหนองไผ – โปงตามุข  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนหนองไผ – โปงตามุข  ระยะประมาณ  ๑,๐๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๑  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๒๑  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   

ชบ. ๓๐๒๓   

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๕  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูรและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕   

ระยะประมาณ  ๓๔๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๑๕  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)   

ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนเทศบาล  ๒๑  (ถนนสาย  ก  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๓๘๕  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๗  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศุขประยูร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๑๗  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๐๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนศุขประยูร 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท   

ชบ. ๓๐๒๓  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  บรรจบกับถนนศุขประยูร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๓  ระยะประมาณ  ๕๓๕  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓๖๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  บรรจบกับถนนศุขประยูร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  และถนนสาย  ก  ๑๒  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานบอ  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๒๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 



 

๔ 

ถนนบานบอ  ระยะประมาณ  ๖๕๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนศุขประยูร  ที่บริเวณหางจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูร  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนโรงเรียนพานทอง   

ถนนบานหนองไผกลางดอน  ถนนหนองจับอึ่ง  และซอยพูลสวัสดิ์  เริ่มตนจากถนนศุขประยูร  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวถนนโรงเรียนพานทอง  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนบานหนองไผกลางดอน   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบานหนองไผกลางดอน  ระยะประมาณ  ๒๖๕  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนหนองจับอึ่ง  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนหนองจับอึ่ง  ระยะประมาณ  ๒๐  เมตร  บรรจบกับซอยพูลสวัสดิ์   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยพูลสวัสดิ์  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๒๒ 

 ถนนสาย  ก  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  เริ่มตนจาก 

ถนนศุขประยูร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนเทศบาล  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองตําลึง – เขานกยูง   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศุขประยูร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๔๕  เมตร   

บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับถนนศุขประยูร  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนเทศบาล  ๑  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๑  เริ่มตนจาก 

ถนนสายพานทอง – หัวไผ  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนน  อบจ. ชบ.  (ตลาดใหม – โรงนา) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๒๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓๙๕  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสายพานทอง – หัวไผ  ที่บริเวณหางจากถนนสายพานทอง – หัวไผ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๖๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายพานทอง – หัวไผ  ระยะประมาณ   

๓๑๐  เมตร 

 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลบางนาง  ตําบลหน้าประดู่  ตําบลพานทอง  ตําบลบ้านเก่า  ตําบลมาบโป่ง  ตําบลหนองกะขะ  
ตําบลหนองตําลึง  ตําบลหนองหงษ์  อําเภอพานทอง  ตําบลดอนหัวฬ่อ  ตําบลนาป่า  และตําบลสํานักบก  
อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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