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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า  จังหวัดระยอง 

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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลนิคมพัฒนา  ตําบลมาบข่า  อําเภอนิคมพัฒนา  

ตําบลหนองละลอก  ตําบลบางบุตร  ตําบลชากบก  ตําบลบ้านค่าย  ตําบลหนองตะพาน  ตําบลตาขัน  

อําเภอบ้านค่าย  และตําบลทับมา  ตําบลน้ําคอก  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ภายในแนวเขต

ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต

ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ   
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ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  และการศึกษาใน
ระดับอําเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร  
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทสถาบันการศึกษา 
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(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดนิประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๔๔ 

(บ้านบึง) - ต่อเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔๓  สายแยกทางหลวง 
หมายเลข  ๓๑๓๘  (บ้านค่าย) - หนองละลอก  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๔๔ 

(บ้านบึง) - ต่อเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตาม

สภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(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) กําจัดมูลฝอย 
(๗) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๔๔ 

(บ้านบึง) - ต่อเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตาม

สภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแตล่ะบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมหรือการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการดําเนินการที่เก่ียวข้อง 

กับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก  เว้นแต่เป็นการดําเนินการที่เก่ียวข้อง 

กับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

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

ดังต่อไปนี้ 
 (๘.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอแอลคาไลน์  ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต  โซเดียมไฮดรอกไซด์  กรดไฮโดรคลอริก  คลอรีนโซเดียมไฮโพคลอไรด์  
และปูนคลอรีน 

 (๘.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัลที่ใช้วัตถุดิบซ่ึงได้จากการกล่ันน้ํามัน
ปิโตรเลียมหรือการแยกก๊าซธรรมชาติ 

(๙) การประกอบกิจการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดย
กระบวนการทางเคมี 

(๑๐) การประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
(๑๑) การประกอบกิจการผลิต  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 
(๑๒) การประกอบกิจการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 
(๑๓) การประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ 
(๑๔) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต์ 
(๑๕) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง  หลอม  หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้น 
(๑๖) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในข้ันต้น  ซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 
(๑๗) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 
(๑๘) การประกอบกิจการผลิตถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 
(๑๙) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส์ 
(๒๐) การประกอบกิจการเก่ียวกับหม้อแบตเตอรี่เก่า 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนนิการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้
ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  สายทางแยกเข้าปลวกแดง  ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๓๗๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๑๙๑ - บรรจบถนนซอย  ๑๔  ของนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๗๑  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๑๔๓  (นิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๑๙๑  (นิคมสร้างตนเอง)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๔๓  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๑๓๘  (บ้านค่าย) - หนองละลอก  และทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๔๔  (บ้านบึง) – ต่อเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได้

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้

     ของเกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ ได้

     หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่ง ได้

     ส่วนใดของสัตว์

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ ได้ ได้ ได้ ได้

     บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวธิีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

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

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

๓

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้ ได้

     ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

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

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้

หรือย่อยน้ําแข็ง

ชนบทและเกษตรกรรม

๔

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้

(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ได้

     ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๕

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์

     ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๖

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

     ที่คล้ายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง ได้

     ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ได้

ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๗

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta)

รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้

     หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว

     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ ได้

     ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือ

เครื่องตบแต่งดังกล่าว

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๘

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร

ดังกล่าว

๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ

ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers 

or Associated Electronic Data Processing Equipment or 

Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า

อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล

เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง

สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือ

เตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์

นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า

หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ

แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น

แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้

บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor 

Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

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

     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้ ได้ ได้

อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้

ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ

     กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ

ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ ได้ ได้ ได้

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้ ได้

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

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

พรม หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มี

การผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้

        หมายเหตุ         ลําดับที่                หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                             ได้                      หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                             โรงงานจําพวกที่      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๑๓







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบานคาย - มาบขา  จังหวดัระยอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนซอย  ๒  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดมาบมะงั่ว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๗๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายเอกนิคม 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๗๑  ฟากเหนอื  สถานีตาํรวจภูธร 

อําเภอนิคมพัฒนา  ที่วาการอําเภอนิคมพัฒนา  นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง  โรงพยาบาลนิคมพัฒนา   

และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนิคมพัฒนา 

  ดานตะวันตก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดมาบมะงั่ว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๑  ฟากใต  สํานักงานเทศบาล 

ตําบลมาบขา  ไปรษณียนิคมพัฒนา  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนนิคมวิทยา  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสายเอกนิคม 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนนิคมสรางตนเอง 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายเอกนิคม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดคลองน้ํางู  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก  และวัดกระบกขึ้นผ้ึง 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดคลองน้ํางู  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  สํานักงานเกษตรอําเภอบานคาย  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดคลองน้ํางู  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  และ 

โรงกรองน้ําบานคาย  การประปาจังหวัดระยอง 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากใต  และสํานักงาน 

เทศบาลตําบลบานคาย 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก   

โรงพยาบาลบานคาย  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย 

   ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ที่จุดซึ่ง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๗ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  และ 

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๔ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดสํานักงานเกษตรอําเภอบานคาย  และเสนตั้งฉากกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข   

๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘ 



 

๕ 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  รย.   

สายบานไผลอม - บึงตนชัน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสวนสาธารณะเทศบาลตําบลบานคาย 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานตะวันออก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ศาลเจาหลวงเตี่ยไหหลํา   

ศาลเจาหลวงเตี่ย  สํานักงานการประถมศึกษาบานคาย  และสํานักงานสหกรณอําเภอบานคาย 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก  และ 

คลองใหญ  ฝงตะวันออก 



 

๖ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ฟากเหนือ   

ที่วาการอําเภอบานคาย  และสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานคาย 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดวัดไผลอม  โรงเรียนวัดไผลอม  และถนน  อบจ.  รย.   

สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนน  อบจ.  รย.   

สายบานไผลอม - บึงตนชัน 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ พ้ืนที่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท  ระยองที่ดินอุตสาหกรรม  จํากัด   

ในทองที่ตําบลหนองละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับท่ี  ๒   

(พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เรื่อง  กําหนดทองที่ภายใน 

ตําบลหนองละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  เปนเขตประกอบอุตสาหกรรม  ลงวันท่ี  ๒๐   

กรกฎาคม  ๒๕๔๑ 

 ๔.๒ พ้ืนที่ภายในเขตชุมชนอุตสาหกรรมของบริษัท  เอส.เอส.พี  พรอพเพอรตี้  จํากัด   

ในทองท่ีตําบลหนองละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง   

กําหนดทองที่ภายในตําบลหนองละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  เปนเขตชุมชนอุตสาหกรรม   

ลงวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๐  และตามโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๙๓๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๔๑๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๙๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๔๑๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๕๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๒๒๙   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๕๑๙  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๑๓๖๘  น.ส.  ๓  ก  เลขท่ี  ๔๔๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๑๔๒   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๑๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๑๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๑๗๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๑๗๘   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๑๔๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๕๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๕๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๖๙๗   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๑๙๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๕๒๑๐  น.ส.  ๓  ก  เลขท่ี  ๑๘๗๖  น.ส.  ๓  ก  เลขท่ี  ๓๒๔๐   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๒๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๒๗๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๑๒๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๕๗๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๓๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๓๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๐๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๑๙๔   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๕๘๒  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๔๗๐๙ 



 

๗ 

 ๔.๓ พ้ืนที่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท  ระยองอินดัสเตรียลพารค  จํากัด   

ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๒๔๑   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๒๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๒๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๒๙   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๓๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๘๓๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๓๓   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๓๔๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๐   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๖   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๙๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๙๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๓๘๘   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๙๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๙๘๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๓๕๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๒   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๖   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๑   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๙๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๙๔๑   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๘๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๑๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๑๗   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๓๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๓๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๔๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๔๔๑   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๘   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๒๙๘๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๕๗๑๐  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๒๙๒๒  และ  น.ส.  ๓  ก   

เลขที่  ๑๗๗๘ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  อางเก็บน้ําดอกกราย 

และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนิคมพัฒนากับอําเภอปลวกแดง   

จังหวัดระยอง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๕  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ๑๕  ซอย  ๓   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๘ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานคายกับอําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

  ดานตะวันออก จดคลองใหญ  ฝงตะวันตก  โรงเรียนวดัไร  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 

วัดละหารไร  (โรงเรียนอนุบาลวิจิตรวิทยา  ศิษยหลวงปูทิมอุปถัมภ)  ทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก   

สถานีอนามัยบานละหารไร  และวัดละหารไร 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๑๑  ฟากเหนือ  และเรือนจําชั่วคราว 

เขาไมแกว 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบานคายกับอําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  ทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๑๑   

ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานหนองละลอก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  รย.  สายล็อก  ๒ - ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ๑๕  ซอย  ๓  ฟากใต  และถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๕   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  และถนนซอย  ๒  (สาย  ๑๓ -  

สาย  ๑๕)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๗๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ๑๓  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๒๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๒๘  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท   

รย.  ๓๐๖๕  ฟากเหนือ  และวัดสวนหลาว 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากตะวันออก  และ 

ทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก 



 

๙ 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  รย.  สายล็อก  ๒ - ๗  ฟากใต  และสถานีอนามัย 

ตําบลหนองละลอก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๑  ฟากเหนือ  วิทยาลัย 

เทคนิคบานคาย  และวัดเขาโค 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายเอกนิคม   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๑  ถนนสายเอกนิคม   

ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๕  ฟากใต  โรงเรียน 

นิคมสรางตนเอง  วัดปกรณธรรมาราม  และถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๓๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ๑๓  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๘.๔   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๑๑  ฟากใต  คลองใหญ  ฝงตะวันตก   

และคลองบางกระดาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๑  ฟากเหนือ  ที่ทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลบางบุตร  และถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๖๕  ฟากตะวันออก  ทางหลวงชนบท   

รย.  ๓๐๒๘  ฟากใต  โรงสูบน้ําแรงดันต่ํา  และทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๒๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข   

๙.๑๐  หมายเลข  ๙.๑๒  และหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๖๕  ฟากใต  และสถานีอนามัย 

บานคลองน้ําเย็น 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๖๕  ฟากตะวันตก  และวัดดอนจันทร 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๗.๙   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๑๐ 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๓๔  ฟากใต  ถนนนิคมพัฒนา  สาย  ๑๑   

ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๑ 

   ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนนิคมพัฒนาสาย  ๙  ฟากเหนือ  และถนน  อบจ.  รย.  ๐๘๐๕   

สายนิคมพัฒนาสาย  ๙  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ๑๓  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดโรงเรียนนิคมวิทยา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๑   

ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บานมาบตอง  และวัดมาบตอง 

   ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  คลองหนองคลา 

ฝงเหนือ  และท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๓ 

   ดานตะวันตก จดคลองหนองคลา  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายเอกนิคม 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  รย.  ๐๘๐๕  สายนิคมพัฒนาสาย  ๙  ฟากใต   

และถนนนิคมพัฒนาสาย  ๙  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๙๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลนิคมพัฒนากับตําบลมะขามคู  อําเภอนิคมพัฒนา  และถนนสาย  ๑๓  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากเหนือ  และ 

สถานีไฟฟาแรงสูงบานคาย 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 



 

๑๑ 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก  คลองน้ํางู  ฝงเหนือ  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต  วัดหวายกรอง  และโรงเรียนวัดหวายกรอง   

วิทยาเขตอนุบาลระยอง 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  คลองน้ํางู   

ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘ 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดคลองสงน้ํา  ฝงตะวันออก 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดคลองหนองคลา  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ถนน  อบจ.รย.   

สายหนองตะพาน - มาบขา  ฟากใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๑  ฟากตะวันออก  และ 

ถนนสายเอกนิคม  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๕   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนน  อบจ.  รย.  สายหนองตะพาน - มาบขา  ฟากเหนือ   

และคลองกระเฉท  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลาก 

ตอจากเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   



 

๑๒ 

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  และเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รย.  ๒๐๑๗  ถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน   

ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  รย.  ๒๐๑๗  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนน  อบจ.  รย.  สายบานคาย - หนองคอกหมู  ฟากเหนือ   

และโรงเรียนวัดบานคาย  (วงศจิตรราษฎรบูรณะ) 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก  และ 

ถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ฟากใต  สถานีอนามัย 

บานสตบรรณ  โรงเรียนวัดหนองกระบอก  และวัดหนองกระบอก 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘  โรงพยาบาลบานคาย  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานคาย 

   ดานใต จดถนน  อบจ.  รย.  สายหนองตะพาน - มาบขา  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดคลองกระเฉท  ฝงใต  ทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๖  ฟากตะวันตก   

โรงเรียนวัดกระเฉท  วัดกระเฉท  และคลองทับมา  ฝงใตและฝงตะวันตก 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  วัดหนองผักหนาม   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  รย.  สายบานคาย - หนองคอกหมู  ฟากใต  วัดบานคาย   

(ชัยชมพูพล)  ทางหลวงชนบท  รย.  ๒๐๑๗  ฟากตะวันออก  และถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน   

ฟากใต 



 

๑๓ 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รย.  ๒๐๑๗  วัดหนองตะแบก  และโรงเรียนวัดหนองตะแบก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอจาก 

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ 

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รย.  ๒๐๑๗  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๒๐   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  รย.  สายหนองตะพาน - มาบขา  ฟากใต  วัดปากปา   

ระบบประปาหมูบานหนองตะพาน  สถานีอนามัยหนองตะพาน  และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

หนองตะพาน 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  และ 

แนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงเหนือ  เสนตรงท่ีลากจากคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  วัดหนองตะพาน  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากเหนือ  เสนตรงท่ีลากตอจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดคลองทับมา  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๗.๒๑  และหมายเลข  ๗.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

และบริเวณหมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือ

นันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ไดแก  สวนสาธารณะเทศบาลตําบลบานคาย 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๗.๒๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนบานหนองละลอก 

 ๗.๒ โรงเรียนวัดไร  และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดละหารไร  (โรงเรียนอนุบาลวิจิตรวิทยา   

ศิษยหลวงปูทิมอุปถัมภ) 

 ๗.๓ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 



 

๑๔ 

 ๗.๔ โรงเรียนวัดชากผักกูด 

 ๗.๕ โรงเรียนวัดบานชากมะหาด 

 ๗.๖ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 

 ๗.๗ โรงเรียนนิคมวิทยา 

 ๗.๘ วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 

 ๗.๙ โรงเรียนวัดดอนจันทน 

 ๗.๑๐ โรงเรียนวัดหวายกรอง  วิทยาเขตอนุบาลระยอง 

 ๗.๑๑ โรงเรียนบานมาบตอง 

 ๗.๑๒ โรงเรียนวัดไผลอม 

 ๗.๑๓ โรงเรียนวัดหนองกระบอก 

 ๗.๑๔ โรงเรียนวัดมาบขา  (มาบขาวิทยาคาร) 

 ๗.๑๕ โรงเรียนวัดชากกอไผ 

 ๗.๑๖ โรงเรียนวัดบานตีนเนิน 

 ๗.๑๗ โรงเรียนบานคาย   

 ๗.๑๘ โรงเรียนวัดบานคาย  (วงศจิตรราษฎรบูรณะ) 

 ๗.๑๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองคอกหมู 

 ๗.๒๐ โรงเรียนวัดกระเฉท 

 ๗.๒๑ โรงเรียนวัดเกาะ  (กริ่มกําพล) 

 ๗.๒๒ โรงเรียนบานหนองตะพาน 

 ๗.๒๓ โรงเรียนวัดหนองตะแบก 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๘.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดอางแกว 

 ๘.๒ วัดละหารไร 

 ๘.๓ วัดปกรณธรรมาราม 

 ๘.๔ วัดชากผักกูด 

 ๘.๕ วัดสวนหลาว 

 ๘.๖ ศาลาหลวงเตี่ย 

 ๘.๗ วัดเขาโค 

 ๘.๘ วัดดอนจันทน 



 

๑๕ 

 ๘.๙ วัดหวายกรอง 

 ๘.๑๐ วัดมาบตอง 

 ๘.๑๑ วัดกระบกขึ้นผ้ึง 

 ๘.๑๒ ศาลเจาหลวงเตี่ยไหหลํา  และศาลเจาหลวงเตี่ย 

 ๘.๑๓ วัดไผลอม 

 ๘.๑๔ วัดหนองกระบอก 

 ๘.๑๕ วัดมาบขา 

 ๘.๑๖ วัดชากกอไผ 

 ๘.๑๗ วัดเชิงเนินสุทธาวาส 

 ๘.๑๘ วัดบานคาย  (ชัยชมพูพล) 

 ๘.๑๙ วัดกระเฉท 

 ๘.๒๐ วัดหนองคอกหมู 

 ๘.๒๑ วัดหนองผักหนาม 

 ๘.๒๒ วัดปากปา 

 ๘.๒๓ วัดเกาะอรัญญิกาวาส 

 ๘.๒๔ วัดหนองตะแบก 

 ๘.๒๕ วัดหนองตะพาน 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๙.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ เรือนจําเขาไมแกว 

 ๙.๒ เรือนจําชั่วคราวเขาไมแกว 

 ๙.๓ สถาบันพัฒนาที่ดินระยอง 

 ๙.๔ สถานีอนามัยบานละหารไร 

 ๙.๕ สถานีอนามัยตําบลหนองละลอก 

 ๙.๖ สถานีไฟฟาหนองละลอก 

 ๙.๗ สถานีตํารวจภูธรอําเภอนิคมพัฒนา  ท่ีวาการอําเภอนิคมพัฒนา  นิคมสรางตนเอง   

จังหวัดระยอง  โรงพยาบาลนิคมพัฒนา  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนิคมพัฒนา 

 ๙.๘ สํานักงานเทศบาลตําบลมาบขา  ไปรษณียนิคมพัฒนา  และที่ทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลนิคมพัฒนา 

 ๙.๙ สถานีอนามัยบานคลองน้ําเย็น 



 

๑๖ 

 ๙.๑๐ สถานีอนามัยบานชากมะหาด 

 ๙.๑๑ โรงสูบน้ําแรงดันต่ํา 

 ๙.๑๒ ที่ทําการฝายสงน้ํา  และบํารุงรักษาท่ี  ๒ 

 ๙.๑๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางบุตร 

 ๙.๑๔ สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง  สาขาบานคาย 

 ๙.๑๕ โรงกรองน้ําบานคาย  การประปาจังหวัดระยอง 

 ๙.๑๖ สํานักงานเกษตรอําเภอบานคาย 

 ๙.๑๗ สถานีไฟฟาแรงสูงบานคาย 

 ๙.๑๘ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย  และสํานักงานสหกรณอําเภอบานคาย 

 ๙.๑๙ ที่วาการอําเภอบานคาย  และสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานคาย 

 ๙.๒๐ สถานีอนามัยบานสตบรรณ 

 ๙.๒๑ สํานักงานเทศบาลตําบลบานคาย 

 ๙.๒๒ โรงพยาบาลบานคาย 

 ๙.๒๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมาบขา 

 ๙.๒๔ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย 

 ๙.๒๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

 ๙.๒๖ ระบบประปาหมูบานหนองตะพาน  สถานีอนามัยหนองตะพาน  และที่ทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะพาน 

 ๙.๒๗ สถานีอนามัยบานหนองตะแบก 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบานคาย - มาบขา  จังหวดัระยอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๓ -  

สาย  ๑๕)  ท่ีบริเวณหางจากถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวขนานกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓   

จนบรรจบกับถนนสายเอกนิคมที่บริเวณหางจากถนนสายเอกนิคมบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายเอกนิคม  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๑   

ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๐๐๐  เมตร  ตัดกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ที่บริเวณหางจากถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  บรรจบกับ 

ถนนสายเอกนคิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๓  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๓  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนสายเอกนิคมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๓   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ที่บริเวณหางจากถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  บรรจบกับถนนสายเอกนิคม   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ -  

สาย  ๑๓)  ที่บริเวณหางจากถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๒  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๒   

ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสายเอกนิคม  ที่บริเวณหางจากถนนสายเอกนิคมบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายเอกนิคม  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๓  บรรจบกับถนนซอย  ๒  (สาย  ๑๓ - สาย  ๑๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  เปนระยะประมาณ   

๒,๐๐๐  เมตร  ตัดกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ที่บริเวณหางจากถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  บรรจบกับ 

ถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑   

ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนนิคมพัฒนาสาย  ๙  ที่บริเวณหางจากถนนนิคมพัฒนาสาย  ๙  บรรจบกับถนนสาย  ๙  ซอย  ๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนนิคมพัฒนาสาย  ๙  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณถนนนิคมพัฒนา 

สาย  ๑๑  บรรจบกับถนนซอย  ๑  (สาย  ๑๑ - สาย  ๑๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๒,๐๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๙  ที่บริเวณถนนนิคมพัฒนาสาย  ๙  บรรจบกับ 

ถนนหนองกวาง 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๗๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๗๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๑  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๒,๔๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙   

ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๗๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๗๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๑  ระยะประมาณ  ๑,๖๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๒,๖๒๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท   

รย.  ๔๐๐๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๐๙  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๐๙๐  เมตร  ตัดกับถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  รย.   

สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนน  อบจ.  รย.  สายบานไผลอม - บึงตนชัน  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๖๑๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘   

ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  บรรจบกับถนน  อบจ.  รย.  สายบานคาย - หนองคอกหมู   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร 



 

๓ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๑๙๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๙๑  บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๙๑  ระยะประมาณ  ๕,๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒,๖๑๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๑๑  ที่บริเวณบรรจบกัน 

ระหวางทางหลวงชนบท  รย.  ๔๐๑๑  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณถนนสายเอกนิคมบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย  ๑๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒,๗๙๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ที่บริเวณบรรจบกันระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓   

กับถนนสายมาบตองใน - กม.  ๓  แยกขวา 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  ที่บริเวณบรรจบกันระหวาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออก  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท   

รย.  ๓๐๖๕  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๖๕   

ไปตามแนวทางหลวงชนบท  รย.  ๓๐๖๕  ระยะประมาณ  ๗,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ท่ีบริเวณ 

บรรจบกันระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๑ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลนิคมพัฒนา  ตําบลมาบข่า  อําเภอนิคมพัฒนา  ตําบลหนองละลอก  ตําบลบางบุตร  ตําบลชากบก  
ตําบลบ้านค่าย  ตําบลหนองตะพาน  ตําบลตาขัน  อําเภอบ้านค่าย  และตําบลทับมา  ตําบลนํ้าคอก  อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท   
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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