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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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  ในท้องที่ตําบลศรีราชา  ตําบลสุรศักดิ์  ตําบลหนองขาม  

ตําบลทุ่งสุขลา  ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา  และตําบลบางละมุง  ตําบลตะเคียนเตี้ย  ตําบลหนองปลาไหล  
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเล
ตะวันออก 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชนและเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
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(๖) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม 

(๗) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  การท่าเรือ  การอยู่อาศัย  และกิจการที่เก่ียวข้อง  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๓  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดไว้ใน

วรรคสองและกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกอบกิจการโม่  บด  หรือย่อยหิน 
(๒) การประกอบกิจการดูดทราย 
(๓) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว์ 
(๔) การประกอบกิจการเก่ียวกับการทําปลาป่น 
(๕) การประกอบกิจการฟอกย้อม 
(๖) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
(๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเยื่อกระดาษจากไม้  เศษผ้า  หรือเส้นใย 
(๘) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเคมีภัณฑ์  สารเคมี  หรือวัตถุเคมี  ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย  

ดังต่อไปนี้ 
 (๘.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน์  (Chlor - alkaline  Industry)  

ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์  (NaCL)  เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต  (Na2CO3)  โซเดียมไฮดรอกไซด์  
(NaOH)  กรดไฮโดรคลอริก  (HCL)  คลอรีน  (CL2)  โซเดียมไฮโพคลอไรด์  (NaOCL)  และปูนคลอรีน  
(Bleaching  Powder) 

 (๘.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้วัตถุดิบซ่ึงได้จากการกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม
หรือการแยกก๊าซธรรมชาติ 

(๙) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โดยกระบวนการทางเคมี 

(๑๐) การประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
(๑๑) การประกอบกิจการผลิต  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 
(๑๒) การประกอบกิจการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 
(๑๓) การประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ 
(๑๔) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต์ 
(๑๕) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง  หลอม  หล่อ  รีด  ดึง  หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า

ในขั้นต้น  (Iron  and  Steel  Basic  Industries) 
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(๑๖) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในขั้นต้น  ซ่ึงมิใช่เหล็กหรือ
เหล็กกล้า  (Non - Ferrous  Metal  Basic  Industries) 

(๑๗) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 
(๑๘) การประกอบกิจการผลิตถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 
(๑๙) การประกอบกิจการผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
(๒๐) การประกอบกิจการเก่ียวกับหม้อแบตเตอรี่เก่า 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
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(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดาํเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) กําจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอ่ไปนี้ 

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับการศึกษา  

สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับการศาสนา  

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช  ได้ ได้

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

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

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ ได้ ได้

     หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ ได้ ได้

     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง ได้ ได้

     หรือไขมันสัตว์น้ํา

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้ ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

    หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

    หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้  

    หรือช็อกโกเลต

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้ ได้

หรือย่อยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้

 (๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า

     หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้ ได้

     ที่คล้ายคลึงกัน

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้ ได้

     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อ้อ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้ ได้

แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ ได้

     หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์  ปูนขาว 

     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับ

     วัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้

     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปน็

ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน 

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ

ก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําภาชนะบรรจุ  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม 

ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่

เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน

รถบรรทุก รถแทรกแตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้

พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์

ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า

เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

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

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น

แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป

แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง

สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว

กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ 

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ

หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง  

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้

ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ

     กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้ ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ

ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

พรม หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

    ทอง หรืออัญมณี

    หมายเหตุ             ลําดับที่                หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                             ได้                      หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

                             โรงงานจําพวกที่      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน                  

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชมุชนแหลมฉบัง  จังหวดัชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวง  ตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาล
ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  จังหวัดชลบุรี 

  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ฟากตะวันตก 

  ดานใต  จดเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
  ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  จังหวัดชลบุรี   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๑.๒ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ศรีราชา 
  ดานตะวันตก  จดเสนตรงที่ลากตอจากจุดศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๓ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๑  ฟากใต  สถานีไฟฟายอยศรีราชา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และบานเณรคามิเลียน 

  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๔   
ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต  จดโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม  ( เนียมพิทยาคาร)   
และเขตเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  จังหวัดชลบุรี   

  ดานตะวันตก  จดเขาใหญ  เขาพระครู  วัดเขาพุทธโคดม  ศรีราชา   
และโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ  จดเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันออก   

  ดานตะวันออก  จดวัดเขาพุทธโคดม  ศรีราชา  เขาพระครู  สํานักสงฆ
พุทธวงศ  เขาใหญ  และเขาน้ําซับ 

  ดานใต  จดเขตเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  จังหวัดชลบุรี  
และเขาหินขาว 

  ดานตะวันตก  จดเขาหินขาว  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก   
ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  จังหวัดชลบุรี 

 ๑.๕ ดานเหนือ  จดเขาน้ํ าซับ   เขตเทศบาลนครแหลมฉบั ง   และ 
วัดพิบูลสัณหธรรม 

  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก   
  ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ  สํานักสงฆชองเขาน้ําซับ   

และเขาน้ําซับ 
  ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ฟากตะวันออก  และเขาน้ําซับ 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๖ ดานเหนือ  จดเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 
  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ  ทาเทียบเรือ  ที่ดิน 

โรงกล่ันน้ํามันของบริษัทไทยออยล  จํากัด  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวชายฝง 

ทะเล  เขาไผ  ท่ีดินการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และเขาขวาง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๗ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต  สถานีวิจัยศรีราชา  (ไรฝกนิสิต)   

และสถานีไฟฟาอาวไผ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก   
  ดานใต  จดทางรถไฟสายตะวันออก  (ชวงทางแยกเขาทาเรือ

แหลมฉบัง)  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก  จดสถานีวิจัยศรีราชา  (ไรฝกนิสิต)  สถานีไฟฟาอาวไผ   

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๘ ดานเหนือ  จดทางรถไฟสายตะวันออก  (ชวงทางแยกเขาทาเรือ

แหลมฉบัง)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 



 

๓ 

  ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ   
 ๑.๙ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต  ที่ทําการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

ที่  ๑๙  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๒  กรมพัฒนาท่ีดิน  สถานีคมนาคม 
ภาคพ้ืนดินผานดาวเทียมศรีราชา  ไปรษณียอาวอุดม  ศูนยโทรคมนาคมเศรษฐกิจเฉพาะ  (ตะวันออก)  
และสํานักงานประปาแหลมฉบัง 

  ดานตะวันออก  จดถนนสุขาภิบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 
ทุงศุขลาพิทยา  “กรุงไทยอนุเคราะห”  และที่ดินตามโฉนดที่ดิน  เลขที่  ๔๘๓๑๗  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอ 
ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

  ดานใต  จดถนนสุขาภิบาล  ๑๐  ฟากเหนือ  สถานีคมนาคม
ภาคพ้ืนดินผานดาวเทียมศรีราชา  ไปรษณียอาวอุดม  ศูนยโทรคมนาคมเศรษฐกิจเฉพาะ  (ตะวันออก)  
และสํานักงานประปาแหลมฉบัง 

  ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ฟากตะวันออก  วัดมโนรม  โรงเรียมวัดมโนรม  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และโรงกล่ันน้าํมนั 
ของบริษัทไทยออยล  จํากัด 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง 

พิเศษหมายเลข  ๗  ตอนทางแยกตางระดับหนองขาม – ทาเรือแหลมฉบัง 
  ดานตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนาน

ระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก   
  ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข   

๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ  จดถนนสุขาภิบาล  ๑๐  ฟากใต  สถานีจายน้ําแหลมฉบัง   

สํานักงานประปาแหลมฉบัง  วัดเนินบุญญาราม  (ตนมะมวง)  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนเมืองใหมกลาง  ฟากเหนือ  ถนนเมืองใหม  ๓   

ฟากตะวันออก  และถนนเมืองใหมเหนือ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ  จดถนนเมืองใหมใต  ฟากใต  โรงบําบัดน้ําเสียแหลมฉบัง   

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง  ๑  ถนนเมืองใหม  ๓  ฟากตะวันออก  และถนนเมืองใหมกลาง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก    จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันออก  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ง  ฟากใต   
  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ฟากตะวันตก  ถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันตก  วัดศรีวนาราม  (บานนาใหม)  ถนนสาย  จ  ๑  ฟากใต   
และหวยสาธารณประโยชนไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต  จดคลองบางละมุง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดหวยสาธารณประโยชนไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ  จดบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  สํานักงาน 

สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๓  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  ๓  ศูนยพัฒนาการ 
จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางละมุง  วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน  วิทยาลัยมหาดไทย  ศูนยฝกอาชีพ 
เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี  สถานสงเคราะห 
เด็กชายบานบางละมุง  สถานสงเคราะหคนพิการการุณยเวศม  สถานตากอากาศบางละมุง  สํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  วัดประชุมคงคา  (โรงโปะ)  ถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย   
จ  ๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเอสอารบรรจบกับถนนสาย  จ  ๔  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนสาย  จ  ๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  จ  ๔ 
  ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันออก  และ 

ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนเอสอารบรรจบกับถนนสาย  จ  ๔  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  จ  ๔   
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล
ตําบลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๑๐.๒๕  และหมายเลข  ๑๐.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ  จดสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาศรีราชา  ถนนสาย  ข  ๑   
ฟากใต  และสุสานสวางประทีปธรรมสถานศรีราชา 

  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก  วัดเขาแตงออน 
เสนตรงท่ีลากตอจากจุดศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   
และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

  ดานใต  จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนอื  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต   
และวัดเขาพุทธโคดม  ศรีราชา 

  ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ฟากตะวันออก  การไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอศรีราชา  และโรงเรียนดาราสมุทร 

 ๒.๒ ดานเหนือ  จดถนนเมืองใหมเหนือ  ฟากใต  วัดปชานาถ  และโรงเรียน 
เทศบาลแหลมฉบัง  ๒ 



 

๕ 

  ดานตะวันออก  จดถนนเมืองใหม  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนเมืองใหมกลาง  ฟากเหนือ  วัดแหลมฉบัง  (ใหม)   

ถนนเมืองใหม  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง   
สถานีตํารวจภูธรแหลมฉบัง  สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง  และถนนเมืองใหม  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก  จดถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๓ ดานเหนือ  จดถนนเมืองใหมกลาง  ฟากใต  ถนนเมืองใหม  ๑   

ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนเมืองใหม  ๒  ฟากตะวันออก   
  ดานตะวันออก  จดถนนเมืองใหม  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนเมืองใหมใต  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ฟากตะวันออก  และถนนสาย  จ  ๒  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้  
 ๓.๑ ดานเหนือ  จดเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดสํานักทางหลวงที่  ๑๒  กรมทางหลวง  และแผนก  ๑   

กองกํากับการ  ๒  กองบังคับการตํารวจน้ํา   
  ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนแนว 

ชายฝงทะเล 
 ๓.๒ ดานเหนือ  จด ท่ีทํ าการไปรษณียศรี ราชา  โรง เรียนเทศบาล 

บานศรีมหาราชา  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  ๒  ศูนยควบคุม 
โรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๓.๑  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  ที่วาการอําเภอศรีราชา  
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย  ฝายพลเรือนอําเภอศรีราชา  สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี  สาขาศรีราชา   
สํานักงานบริการโทรศัพทศรีราชา  เขตโทรศัพทภูมิภาค  ท่ี  ๑  บริษัททีโอที  จํากัด  (มหาชน)  และ 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีราชา 

  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ฟากตะวันตก 

  ดานใต  จดเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   และ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา  สภากาชาดไทย   

  ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนแนว 
ชายฝงทะเล  สวนสาธารณะสวนสน  สวนสุขภาพ  เทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และถนนเจิมจอมพล   
ฟากตะวันออก 



 

๖ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข   
๙.๔  หมายเลข  ๙.๕  หมายเลข  ๙.๖  และหมายเลข  ๙.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๘  หมายเลข  ๑๐.๙  และหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๓.๓ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก  จดถนนเมืองใหม  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก  จดถนนเมืองใหม  ๑  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้  
 ๔.๑ ดานเหนือ  จดทาเทียบเรือโรงกล่ันน้ํามันของบริษัทไทยออยล  จํากัด  

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต   
  ดานตะวันออก  จดเขตท่ีดินโรงงานบริษัท  สล็อท  นานไก  จํากัด   

ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๗๕๒๔  เลขที่  ๗๖๕๖  และเลขท่ี  ๓๗๔๘๕  โรงกล่ันน้ํามันของบริษัทไทยออยล  จํากัด  
ดานตะวันออก  ถนนทางเขาโรงกล่ันน้ํามันบริษัทไทยออยล  จํากัด  ฟากเหนือ  เขตท่ีดินการทาเรือ 
แหงประเทศไทย  ดานตะวันออก  เขตที่ดินการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ดานตะวันออก   
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต  จดเขตที่ดินการทาเรือแหงประทศไทย 
  ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตที่ดิน 

การทาเรือแหงประเทศไทย  ดานตะวันตก  เขาแหลมฉบัง  คลังเก็บผลิตภัณฑกาซและทาเทียบเรือของ 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ดานตะวันตก  เขาหนองอาง  โรงกล่ันน้ํามันบริษัทเอสโซสแตนดารด   
(ประเทศไทย)  จํากัด  ดานตะวันตก  และเขาโพธิ์ใบ 

 ๔.๒ ที่ดินบริษัทสหพัฒนพิบูลย  จํากัด  ตามโฉนดท่ีดิน  เลขที่  ๕๖๓๙๐  ตําบลทุงสุขลา  
อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 ๔.๓ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
พิเศษหมายเลข  ๗  ตอนทางแยกตางระดับหนองขาม – ทาเรือแหลมฉบัง 

  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๘   
ฟากตะวันตก  และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา 

  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางหวยบานนา   
  ดานตะวันตก  จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก 
 ๔.๔ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  
 ๔.๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน  เลขท่ี  ๔๘๓๑๗  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 ๔.๖ สถานีขนถายผลิตภัณฑทางรถไฟ  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๗ 

 ๕.๑ สถานีรถไฟศรีราชา 
 ๕.๒ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๔   

ฟากตะวันออก 
 ๕.๓ สถานีรถไฟบางละมุง 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  จังหวัดชลบุรี   
  ดานตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนาน

ระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก  ถนนทางรถไฟ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  
๓,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง 
พิเศษหมายเลข  ๗  ตอนทางแยกตางระดับหนองขาม – ทาเรือแหลมฉบัง   

  ดานตะวันตก  จดถนนสาย  จ  ๑  ฟากตะวันออก  และโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๕.๑   
ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  บริเวณหมายเลข  ๘.๘  หมายเลข  ๘.๑๐  หมายเลข  ๘.๑๑  และหมายเลข  ๘.๑๔   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๙.๙  หมายเลข  ๙.๑๒  หมายเลข  ๙.๑๖   
หมายเลข  ๙.๑๗  หมายเลข  ๙.๑๙  หมายเลข  ๙.๒๑  หมายเลข  ๙.๒๒  และหมายเลข  ๙.๒๓   
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๒ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางหวยบานนา 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  และถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากใต   

  ดานตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนาน
ระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก   

  ดานใต  จดหวยกงได  ฝงเหนือ  และคลองบางละมุง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  และหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไวเปน 

สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๙.๓๐  และหมายเลข  ๙.๓๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๖.๓ ดานเหนือ  จดท่ีดินการทาเรือแหงประเทศไทย  ที่ดินการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก  วัดบานนา 
โรงเรียนวัดบานนา  หวยสาธารณประโยชนไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  และฝงตะวันออก  ถนนสาย  จ  ๑   
ฟากใต  และฟากตะวันออก  และทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ตอนทางแยกตางระดับหนองขาม – ทาเรือ 
แหลมฉบัง  ฟากใต   



 

๘ 

  ดานตะวันออก  จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก   
  ดานใต  จดคลองบางละมุง  ฝงเหนือ  โรงเรียนบานบางละมุง   

และวัดบางละมุง 
    ดานตะวันตก  จดท่ีดินการทาเรือแหงประเทศไทย  และถนนสาย  จ  ๓   

ฟากตะวันออก  และฟากใต 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
 ๖.๔ ดานเหนือ  จดคลองบางละมุ ง   ฝ ง ใต   และถนนสาย  จ  ๔   

ฟากตะวันออก   
  ดานตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
  ดานใต  จดเขตเทศบาลตําบลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  แนวเขต 

ผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  และเขตเทศบาลเมืองพัทยา   
จังหวัดชลบุรี   

  ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล
ตําบลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เสนตั้งฉากกับศนูยกลางถนนสาย  จ  ๔  ฟากตะวันออก  และฟากตะวนัตก   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเอสอารบรรจบกับถนนสาย  จ  ๔  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  จ  ๔  เปนระยะ   
๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันออก  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๓  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๓  ศูนยพัฒนา 
การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางละมุง  วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน  วิทยาลัยมหาดไทย  ศูนยฝกอาชีพ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี  สถานสงเคราะห 
เด็กชายบานบางละมุง  สถานสงเคราะหคนพิการการุณยเวศม  สถานตากอากาศบางละมุง  และสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข   
๑๐.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๕ ดานเหนือ  จดคลองบางละมุง  ฝงใต  และหวยกงได  ฝงใต   
  ดานตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนาน

ระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  และวัดเวฬุวนาราม   
  ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๖  และหมายเลข  ๘.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

บริเวณหมายเลข  ๙.๓๗  หมายเลข  ๙.๓๘  และหมายเลข  ๙.๔๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๐.๒๘  และหมายเลข  ๑๐.๒๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๙ 

 ๗.๑ สวนสาธารณะสวนสน  สวนสุขภาพ  เทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 ๗.๒ เขาพระครู  เขาใหญ  และเขาน้ําซับ 
  ทั้งนี้  ยกเวนที่ดินของเจาของแหงผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ตามโฉนดที่ดิน  

เลขท่ี  ๖๙๘๔ 
 ๗.๓ เขาหินขาว  เขาไผ  และเขาขวาง 
  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
 ๗.๔ เขาโพธิ์ใบ 
 ๗.๕ เขาหนองอาง 
 ๗.๖ เขาแหลมฉบัง 
 ๗.๗ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
๘.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ โรงเรียนดาราสมุทร 
 ๘.๒ โรงเรียนศรีราชา 
 ๘.๓ โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา 
 ๘.๔ โรงเรียนวัดวังหิน 
 ๘.๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรนิยมธรรม 
 ๘.๖ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
 ๘.๗ โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต 
 ๘.๘ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 
 ๘.๙ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม  (เนียมพิทยาคาร) 
 ๘.๑๐ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 
 ๘.๑๑ โรงเรียนวัดหนองขาม  (ไตรราษฎรบํารุง) 
 ๘.๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา 
 ๘.๑๓ โรงเรียนวัดใหมเนินพยอม 
 ๘.๑๔ โรงเรียนวัดพระประทานพร 
 ๘.๑๕ โรงเรียนบานชากยายจีน 
 ๘.๑๖ โรงเรียนวัดมโนรม 
 ๘.๑๗ โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา  “กรุงไทยอนุเคราะห” 
 ๘.๑๘ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห 
 ๘.๑๙ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง  ๒ 
 ๘.๒๐ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง  ๑ 
 ๘.๒๑ โรงเรียนวัดหนองคลา  (ประชาราษฎรบํารุง) 
 ๘.๒๒ โรงเรียนวัดบานนา 
 ๘.๒๓ โรงเรียนวัดสุกรียบุญญราม  (บานทุงกราด) 
 ๘.๒๔ โรงเรียนบานทุงกราด 
 ๘.๒๕ โรงเรียนบานบางละมุง 



 

๑๐ 

 ๘.๒๖ โรงเรียนบานตะเคียนเตี้ย 
 ๘.๒๗ โรงเรียนบานโรงโปะ  (อนุบาลบางละมุง) 
 ๘.๒๘ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
 ๘.๒๙ โรงเรียนวัดหนองเกตุนอย 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ สุสานสวางประทีปธรรมสถานศรีราชา 
 ๙.๒ วัดเขาแตงออน 
 ๙.๓ วัดมโนรม 
 ๙.๔ วัดศรีมหาราชา 
 ๙.๕ วัดราษฎรนิยมธรรม 
 ๙.๖ วัดโพธิทัตตาราม  (วัดจีน) 
 ๙.๗ สมาคมพุทธมามกสวางประทีปธรรมสถาน 
 ๙.๘ บานเณรคามิเลียน 
 ๙.๙ วัดรังสีสุทธาวาส  (วัดไรกลวย) 
 ๙.๑๐ วัดเขาพุทธโคดม  ศรีราชา 
 ๙.๑๑ สํานักสงฆพุทธวงศ 
 ๙.๑๒ วัดเครือศรัทธาธรรม 
 ๙.๑๓ สุสานเซเวนเดยแอดแวนติส 
 ๙.๑๔ วัดพิบูลสัณหธรรม 
 ๙.๑๕ มูลนิธิสุศานติบรรพต 
 ๙.๑๖ วัดศรีรัตนาราม 
 ๙.๑๗ วัดหนองขาม 
 ๙.๑๘ สํานักสงฆชองเขาน้ําซับ 
 ๙.๑๙ มูลนิธิหลุงกัง 
 ๙.๒๐ วัดใหมเนินพยอม  (อาวอุดม) 
 ๙.๒๑ สุสานเขาดิน 
 ๙.๒๒ วัดพระประทานพร 
 ๙.๒๓ มูลนิธิสุสานเขาดิน 
 ๙.๒๔ วัดเขาทุงวัว 
 ๙.๒๕ วัดมโนรม 
 ๙.๒๖ วัดเนินบุญญาราม  (ตนมะมวง) 
 ๙.๒๗ วัดปชานาถ 
 ๙.๒๘ วัดแหลมฉบัง 
 ๙.๒๙ วัดแหลมฉบัง  (ใหม) 
 ๙.๓๐ วัดหนองคลา 



 

๑๑ 

 ๙.๓๑ วัดบานนา 
 ๙.๓๒ วัดศรีวนาราม  (บานนาใหม) 
 ๙.๓๓ วัดสุกรียบุญญาราม  (บานทุงกราด) 
 ๙.๓๔ วัดศรีธรรมราม  (บานทุงกราด) 
 ๙.๓๕  วัดทากระดาน 
 ๙.๓๖ วัดบางละมุง 
 ๙.๓๗ วัดสังกะเปยว  (ประชาบํารุง) 
 ๙.๓๘ วัดนาสิกวนาราม  (ตะเคียนเตี้ย) 
 ๙.๓๙ วัดประชุมคงคา  (โรงโปะ) 
 ๙.๔๐ วัดเวฬุวนาราม 
 ๙.๔๑ วัดหนองเกตุนอย 
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑ สถานีวิจัยประมงศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑๐.๒ สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาศรีราชา 
 ๑๐.๓ สํานักทางหลวงที่  ๑๒  กรมทางหลวงและแผนก  ๑  กองกํากับการ  ๒  กองบังคับการ 

ตํารวจน้ํา 
 ๑๐.๔ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่   ๒  ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่   ๓.๑   

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  ที่วาการอําเภอศรีราชา  ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือนอําเภอศรีราชา  และสํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาศรีราชา 

 ๑๐.๕ สํานักงานบริการโทรศัพทศรีราชา  เขตโทรศัพทภูมิภาคท่ี  ๑  บริษัททีโอที  จํากัด   
(มหาชน)  และสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีราชา 

 ๑๐.๖ ที่ทําการไปรษณียศรีราชา 
 ๑๐.๗ การไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอศรีราชา 
 ๑๐.๘ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ตําบลศรีราชา 
 ๑๐.๙ บานพักปาไมเขตศรีราชา 
 ๑๐.๑๐ สํานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชา  

สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา  ศาลาประชาคมอําเภอศรีราชา  หอประชุมเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี  
และสํานักงานประปาศรีราชา 

 ๑๐.๑๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา  สภากาชาดไทย 
 ๑๐.๑๒ สถานีไฟฟายอยศรีราชา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๑๐.๑๓ ที่ดินการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๑๐.๑๔ สถานีไฟฟาอาวไผ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๑๐.๑๕ สถานีวิจัยศรีราชา  (ไรฝกนิสิต) 
 ๑๐.๑๖ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาลอาวอุดม  และสํานักงานประปา 

แหลมฉบัง 



 

๑๒ 

 ๑๐.๑๗ ที่ทําการเขตเกษตรเศรษฐกิจท่ี  ๑๙  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงาน 
พัฒนาที่ดินเขต  ๒  กรมพัฒนาที่ดิน 

 ๑๐.๑๘ สํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี  สาขาศรีราชา 
 ๑๐.๑๙ สถานีคมนาคมภาคพ้ืนดนิผานดาวเทียมศรีราชา  ไปรษณียอาวอุดม  ศูนยโทรคมนาคม 

เศรษฐกิจเฉพาะ  (ตะวันออก)  และสํานักงานประปาแหลมฉบัง   
 ๑๐.๒๐ โรงผลิตน้ําประปาสวนภูมิภาค  สํานักงานประปาแหลมฉบัง 
 ๑๐.๒๑ สถานีจายน้ําแหลมฉบัง  สํานักงานประปาแหลมฉบัง 
 ๑๐.๒๒ สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  และสถานีตํารวจภูธรแหลมฉบัง 
 ๑๐.๒๓ โรงบําบัดน้ําเสียแหลมฉบัง 
 ๑๐.๒๔ บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๓   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๓  ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางละมุง   
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน  วิทยาลัยมหาดไทย  ศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี  สถานสงเคราะหเด็กชายบานบางละมุง  สถานสงเคราะหคนพิการ 
การุณยเวศม  สถานตากอากาศบางละมุง  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๑๐.๒๕ เทศบาลตําบลบางละมุง 
 ๑๐.๒๖ สถานีอนามัยบานโรงโปะ 
 ๑๐.๒๗ หมวดการทางบางละมุงท่ี  ๑  (กระทิงลาย) 
 ๑๐.๒๘ เรือนจําพิเศษพัทยา 
 ๑๐.๒๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชมุชนแหลมฉบัง  จังหวดัชลบุรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๙  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมไมปรากฏช่ือ 

กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนคายลูกเสือ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนคายลูกเสือ 

(ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนคายลูกเสือ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  

๒๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับ 

ถนนวัดวังหิน  (ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนนวัดวังหิน  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนวัดวังหิน  (ถนนสาย  ข  ๓)   

ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  และไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒   

ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๒  และ 

ถนนหลังโรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิ 

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๒  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร   

บรรจบกับถนนหลังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหลังโรงเรียน 

อัสสัมชัญศรีราชา  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑    

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทางรถไฟ  เริ่มตนจาก   

ถนนหนองขาม – ไรหนึ่ง  (ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม 

ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑ 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ก  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๖   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๖   

(ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ   

๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๔   

ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  ระยะประมาณ   

๕๓๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน 

ทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๑  บรรจบกับถนนทางรถไฟ  

(ถนนสาย  ข  ๔)     

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๖   

(ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ   

๘๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๔   

ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนน 



 

๓ 

ทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๑,๒๙๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๖   

(ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ   

๑,๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๔   

ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๑,๕๖๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๑,๙๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๖   

(ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ   

๒,๐๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๔   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนสาย  ข  ๘)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนสาย  ข  ๘)  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนสาย  ข  ๘)   

ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล   

๓  (ถนนสาย  ข  ๖)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๑  สาย  ดังนี้ 



 

๔ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคายลูกเสือ  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  จ  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคายลูกเสือ  เริ่มตนจาก 

ถนนสาย  จ  ๑  ท่ีบริเวณถนนสาย  จ  ๑  บรรจบกับถนนคายลูกเสือ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวัดวังหิน  เริ่มตนจาก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทางรถไฟ  เริ่มตนจาก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองขาม – ไรหนึ่ง   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๐)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒๔๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  และไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคายลูกเสือ  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ที่บริเวณหางจากถนนคายลูกเสือ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงใตตามแนวถนนคายลูกเสือ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

ถนนสุขาภิบาล  ๓  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนสาย  ข  ๘)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๓  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๓  และไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนสุขาภิบาล  ๓  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   



 

๕ 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๖ – ๑   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๖ – ๑  ระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร  และไปทาง 

ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๑   

ตัดกับถนนทางรถไฟ  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  จ  ๑  ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๕  ถนนสุขาภิบาล  ๘   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๕  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๘  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ตอนทางแยก 

ตางระดับหนองขาม – ทาเรือแหลมฉบัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๘  ตัดกับ 

ถนนสาย  จ  ๑  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับ 

ถนนสุขาภิบาล  ๖  (ถนนสาย  ข  ๙)   

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๖  เริ่มตนจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ข  ๘)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบ 

กับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ตอนทางแยกตางระดับหนองขาม – ทาเรือแหลมฉบัง   

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

เริ่มตนจากถนนหนองขาม – ไรหนึ่ง  (ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเมืองใหมกลาง 

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนสาย  จ  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนเมืองใหมกลาง  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยาย 

เขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๖  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๖   



 

๖ 

ระยะประมาณ  ๓,๖๕๐  เมตร  และไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๗   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๗  บรรจบกับถนนสาย  จ  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๗   

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เปนถนนโครงการกําหนด 

ใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ท่ีบริเวณถนนเมืองใหมใต 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๑,๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๓  บรรจบกับถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  จ  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๖๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ที่บริเวณหางจากถนนเมืองใหมใตบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเสนขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๑๑,๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคายลูกเสือ  (ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  จ  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  เริ่มตนจากทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ตอนทางแยกตางระดับหนองขาม – ทาเรือแหลมฉบัง   

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศใต  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว   

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ที่บริเวณหางจากถนนเมืองใหมใตบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  และไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อท่ีบริเวณ 



 

๗ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับถนนสาย  จ  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๙๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  เริ่มตนจากบริเวณท่ีหางจากถนนเมืองใหมใตบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  จ  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๑  บรรจบกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  จ  ๑   

ระยะประมาณ  ๒,๐๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓,๑๖๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๐๙๐  เมตร  

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวันออก   

 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลศรีราชา  ตําบลสุรศักด์ิ  ตําบลหนองขาม  ตําบลทุ่งสุขลา  ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา  และตําบลบางละมุง  
ตําบลตะเคียนเต้ีย  ตําบลหนองปลาไหล  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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