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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว  จังหวัดชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

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  ในท้องที่ตําบลหนองชาก  ตําบลบ้านบึง  ตําบลหนองอิรุณ  

ตําบลคลองก่ิว  และตําบลหนองไผ่แก้ว  อําเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการทําเกษตรกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้อง
กับการขยายตัวของชุมชน 

(๓) พัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  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  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเ้ป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้น
ทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงินให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔  สายชลบุรี - แกลง  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔  สายชลบุรี - แกลง  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔  สายชลบุรี - แกลง  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด  
และมิใช่การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดิน   
เว้นแต่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๓  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๔๔ - ป่ายุบ  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๘๙  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓๑  (เนินโมก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๑๓๓  
(หนองซาก)  ทางหลวงชนบท  ชบ.   ๓๐๕๙  และถนนสายหัวกุญแจ - วัดท่อใหญ่  ให้มีที ่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และเพื่อ

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการอยู่ในโครงการ
จัดสรรที่ดินโครงการเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ในพื้นที่บางส่วนของที่ดินบริเวณหมายเลข  ๕.๓  และ
หมายเลข  ๕.๑๐  ให้เป็นไปดังนี้ 

๑. บริเวณหมายเลข  ๕.๓  เฉพาะพื้นที่ดังนี้ 
 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๙๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ 
 ดา้นตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๓๘ 
 ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ  
ของที่ดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามวรรคสอง  (๗)  (๙)  และที่
กําหนดดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานลําดับที่  ๕๗  (๒)  (๓)   
และลําดับที่  ๕๘  (๑)  (๒)  (๓)  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 

(๑๐) โรงพยาบาล 
๒. บริเวณหมายเลข  ๕.๑๐  เฉพาะพื้นที่ดังนี้ 
 ด้านเหนือ    จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๔๔  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝ่ังคลองห้วยยาง  ฝ่ังตะวันออก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๙๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบต.  คลองก่ิว 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝ่ังคลองหนองปรือ  ฝ่ังตะวันออก 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดไว้ในวรรคสอง  (๗)  (๙)  
และที่กําหนดดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานลําดับที่  ๒๒  (๑)  (๒)  (๓)  
และลําดับที่  ๔๔  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

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

(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 

(๑๐) โรงพยาบาล 
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ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน   
ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูง

ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถงึยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามกอล์ฟ 
(๑๒) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 

ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การชลประทาน   
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย
ที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือ
ป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงผนังของชั้นสูงสุด 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  ขนาด
พื้นที่อาคารไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ถนนสาย  ข  และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
  (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโซโล ได้
     โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้
     เกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้
(๔) การดูดทราย ได้
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ได้
     หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่ง ได้
     ส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๒

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้
     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมลด็พืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง 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

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 ได้ ได้

๓

             ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศยั

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
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
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเมด็ 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 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(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

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึง ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้
(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

๕

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

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

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้าย
หรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้
     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ได้ 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

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 กก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือผักตบชวา

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้
     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้
(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 หรือตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     สิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้
(๒) การเก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัด ได้
     ศัตรูพืชหรือสัตว์

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําใน ได้
     สวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้
     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้
     หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับ
     วัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ ได้
     ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน
ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 
Computers or Associated Electronic Data Processing
Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้อง
ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการ
ถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่ง
กําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง
หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว
เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องสง่โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึง
การผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ
     ควบคุม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยเพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้
     หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสว่นหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดนิประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่
     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้
หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้

หรอืใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้
     ของยานดังกล่าว

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้ ได้
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตง่ด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ได้ ได้ ได้ ได้
     หรืออัญมณี

หมายเหต ุ     ลําดับที่                   หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                  ได้                         หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                  โรงงานจําพวกที่         หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๖

ลําดับที่              ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชุมชนหวักุญแจ - หนองไผแกว  จังหวดัชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๔   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชบ.  ๓๐๕๙   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชบ.  ๓๐๕๙ 

  ดานใต จดโรงเรียนบานหนองชาก  (ประโยชนบุพการีอุทิศ) 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  ฟากตะวันตก  หวยมาบเตย   

ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดศูนยวิจัยการผสมเทียมชลบุรี  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒   

  ดานใต จดถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และทางหลวง 

ชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ฟากใต  และวัดกุณฑีธาร   

(หัวกุญแจ)   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก  โรงเรียนหัวกุญแจคริสเตียนวิทยา   

การไฟฟาสวนภูมิภาค  ตําบลคลองกิ่ว  และโรงเรียนจิรพลวิทยา 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ฟากตะวันออก  และถนนสายหัวกุญแจ -  

วัดทอใหญ  ฟากตะวันออก  

 ๑.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก  และ 

สถานีตํารวจบานบึง  (ที่พักสายตรวจ)   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๙  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๘ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  วัดหนองไผแกว  และโรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผแกว   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันออก   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสายบานปายุบ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดหวยบานหนองใน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๘๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก  และคลองใหญ   

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองใหญ  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๓ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดินประเภท 

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานตะวันออก จดถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔ 

  ดานตะวันตก จดหวยมาบเตย  ฝงใต 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวกุญแจ  ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรง 

ที่ลากจากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙ 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ก  ๘  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  และแนวเขตเทศบาลตําบลหัวกุญแจ  ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรง 

ที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ไปทางทิศใตตามแนวเขต 

เทศบาลตําบลหัวกุญแจ  ดานตะวันตก  จนบรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ฟากเหนือ  และโรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตําบลบานหัวกุญแจ 

  ดานตะวันตก จดถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ฟากตะวันออก   

 ๓.๒ ดานเหนือ จดสายถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวกุญแจ  ดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรง 

ที่ลากจากหลักเขตที่  ๓  ถึงหลักเขตที่  ๔  และเสนตรงท่ีลากจากหลักเขตท่ี  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดสถานีตํารวจบานบึง  (ที่พักสายตรวจ) 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดสํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผแกว  ศูนยปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองไผแกว  และถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๑ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดคลองลําพาง  ฝงใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๙   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต  และ 

เสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนหวยวังน้ําดํา  ฝงตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๕ 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  สุสานสุขสมบูรณ   

และสุสานไทยสมบูรณ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ 

หวยวังน้ําดํา  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากใต  สมาคมพุทธมามก 

สงเคราะหการกุศลแหงประเทศไทย  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙   

และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๑   

ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก  และ 

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองกิ่ว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  หมายเลข  ๙.๒  หมายเลข  ๙.๔  และหมายเลข  ๙.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒  หมายเลข  ๑๐.๖  และหมายเลข  ๑๐.๗   

ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๕.๕ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ฟากเหนือ  สถานพินิจ 

และคุมครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดชลบุรี  และวัดทอใหญ  (ใหญพรหมประธาน) 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒   

ศูนยวิจัยการผสมเทียมชลบุรี  ทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  ฟากตะวันออก  วัดเนื่องจํานงค  โรงเรียน 

บานหนองชาก  (ประโยชนบุพการีอุทิศ)  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชบ.  ๓๐๕๙ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  และหมายเลข  ๑๑.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๖ 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําพาง  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๓   

ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๗  หมายเลข  ๙.๙  หมายเลข  ๙.๑๑  และหมายเลข  ๙.๑๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  และหมายเลข  ๑๐.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  ที่ทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  และหมวดการทางบานบึง  แขวงการทางชลบุรี  สํานักทางหลวง  ๑๒   

กรมทางหลวง 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ   

๒,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู  แนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําบานบึงขยาย  (หนองน้ําเขียว)  และอางเก็บน้ําบานบึงขยาย   

(หนองน้ําเขียว) 

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก   

ถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตกและฟากใต  และถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก 



 

๗ 

  ดานใต จดคลองหนองปรือ  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  แนวเขตผังเมืองรวม 

ดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบต.  คลองกิ่ว  และเสนขนานระยะ   

๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปรีชาราษฎรรังสรรค 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๒   

หมายเลข  ๑๐.๑๓  หมายเลข  ๑๐.๑๖  หมายเลข  ๑๐.๑๗  และหมายเลข  ๑๐.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๓  และหมายเลข  ๑๑.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันตก  และการไฟฟา 

สวนภูมิภาค  สถานีไฟฟาบานบึง  สถานีไฟฟาแรงสูงบานบึง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนน  อบต.  คลองกิ่ว 

   ดานตะวันตก จดคลองหนองปรือ  ฝงตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๔   

หมายเลข  ๑๐.๑๕  หมายเลข  ๑๐.๒๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๗   

ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  และเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งหวยปายุบตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๔  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔   

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  บริเวณหมายเลข  ๙.๑๖   

และหมายเลข  ๙.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๘ 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลหนองไผแกวกับตําบลคลองกิ่ว  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิ 

หมายเลข  ๓๓๑  และเสนตั้งฉากระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๖. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําบานบึงขยาย   

(หนองน้ําเขียว)  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดริมอางเก็บน้ําบานบึงขยาย  (หนองน้ําเขียว)  ฝงตะวันตก   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําบานบึงขยาย   

(หนองน้ําเขียว)  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ไดแก  อางเก็บน้ําบานบึงขยาย  (หนองน้ําเขียว) 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนและเสนทแยง 

สีขาว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว 

 ๘.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 ๙.๒ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ๙.๓ โรงเรียนบานหวยมะไฟ 

 ๙.๔ โรงเรียนบานมาบกรูด 

 ๙.๕ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําเขตการศึกษา  ๑๒ 

 ๙.๖ โรงเรียนบานหนองชาก  (ประโยชนบุพการีอุทิศ) 



 

๙ 

 ๙.๗ โรงเรียนบานอางเวียน 

 ๙.๘ โรงเรียนชุมชนบานหัวกุญแจ  (หงไซสันติราชฎรอุปถัมภ) 

 ๙.๙ โรงเรียนวัดคลองใหญ 

 ๙.๑๐ โรงเรียนหัวกุญแจคริสเตียนวิทยา 

 ๙.๑๑ โรงเรียนประชาบาลบานคลองใหญ 

 ๙.๑๒ โรงเรียนจิรพลวิทยา 

 ๙.๑๓ โรงเรียนบานหนองปรือ 

 ๙.๑๔ โรงเรียนคลองกิ่วย่ิงวิทยา 

 ๙.๑๕ โรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา 

 ๙.๑๖ โรงเรียนบานหนองไผแกว  (พูลสุขสหการอุปถัมภ) 

 ๙.๑๗ โรงเรียนบานปายุบ  (บุนกีประชานุเคราะห) 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ สมาคมพุทธมามกสงเคราะหการกุศลแหงประเทศไทย 

 ๑๐.๒ สุสานมูลนิธิสหธรรมกตัญู 

 ๑๐.๓ วัดเนื่องจํานงค 

 ๑๐.๔ สุสานสุขสมบูรณ 

 ๑๐.๕ สุสานไทยสมบูรณ 

 ๑๐.๖ วัดเขาดินรมโพธิ์ทอง 

 ๑๐.๗ วัดสวนพุทธธรรม 

 ๑๐.๘ วัดกุณฑีธาร  (หัวกุญแจ) 

 ๑๐.๙ วัดทอใหญ  (ใหญพรหมประธาน) 

 ๑๐.๑๐ วัดคลองใหญสถิตยาราม 

 ๑๐.๑๑ วัดนิมมานราษฎรบํารุง 

 ๑๐.๑๒ สุสานเงียบโดย 

 ๑๐.๑๓ สุสานกิมส่ิวแซซั่ว 

 ๑๐.๑๔ วัดภัททันตะอาสภาราม  สํานักวิปสสนาสมจิตรปราณี 

 ๑๐.๑๕ สุสานบึงทอง 

 ๑๐.๑๖ สุสานและฌาปนสถานโชติธนานันทวดี 

 ๑๐.๑๗ สุสานพญานาคราช 



 

๑๐ 

 ๑๐.๑๘ มูลนิธิสุสานธารนุเคราะห 

 ๑๐.๑๙ วัดหนองไผแกว 

 ๑๐.๒๐ วัดปายุบบุญญาราม 

 ๑๐.๒๑ สํานักวิปสสนาสวนปามาบคลา 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑๑.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองชาก 

  ๑๑.๒ สํานักงานเกษตรอําเภอบานบึง 

  ๑๑.๓ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ 

  ๑๑.๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

  ๑๑.๕ สํานักงานทางหลวงชนบทที่  ๓  (ชลบุรี) 

  ๑๑.๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองกิ่ว 

  ๑๑.๗ ศูนยวิจัยการผสมเทียมชลบุรี   

  ๑๑.๘ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวกุญแจ 

  ๑๑.๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหัวกุญแจ 

 ๑๑.๑๐ หมวดการทางบานบึง  แขวงการทางชลบุรี  สํานักทางหลวง  ๑๒  กรมทางหลวง 

 ๑๑.๑๑ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดชลบุรี 

 ๑๑.๑๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค  ตําบลคลองกิ่ว 

 ๑๑.๑๓ สถานีตํารวจภูธรตําบลคลองกิ่ว 

 ๑๑.๑๔ สถานีตํารวจบานบึง  (ท่ีพักสายตรวจ) 

 ๑๑.๑๕ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผแกว  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 

ตําบลหนองไผแกว 

 ๑๑.๑๖ ศูนยวิจัยและชันสูตรโรคสัตวภาคตะวันออก 

 ๑๑.๑๗ ทันฑสถานเปดบานบึง  กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม 

 ๑๑.๑๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผแกว 

 ๑๑.๑๙ การไฟฟาสวนภูมิภาค  สถานีไฟฟาบานบึง  สถานีไฟฟาแรงสูงบานบึง  การไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย 

 ๑๑.๒๐ หนวยบริการหนองไผแกว  สํานักงานประปาบานบึง  การประปาสวนภูมิภาค 

 ๑๑.๒๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 

 ๑๑.๒๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปายุบ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชุมชนหวักุญแจ - หนองไผแกว  จังหวดัชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๙  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบึงไมแกน  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๕๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๙  เริ่มตนจาก 
ถนนปรีชาราษฎรรงัสรรค  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
(ถนนสาย  ข  ๑)   

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ   
๘๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณ 
หางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๖๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ท่ีบริเวณหางจากถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปรีชาราษฎรรังสรรค   
ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับ 
ถนนหนองกลางดอน  (ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๕)   
ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๓  เริ่มตนจาก 
ถนนทางรถไฟเกา  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๔   



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๓  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๓   

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร 

ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองกลางดอน  เริ่มตนจาก 

ถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒   

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลพัฒนาซอย  ๔   

และถนนเทศบาลซอย  ๗  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔ 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาลพัฒนา 

ซอย  ๔  (ถนนสาย  ก  ๘)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลพัฒนาซอย  ๔  (ถนนสาย  ก  ๘)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลพัฒนาซอย  ๔   

(ถนนสาย  ก  ๘)  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ   

๖๐๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ที่บริเวณหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  บรรจบกับถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๑๓๘  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธาณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๙  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๕๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒   

ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนบึงไมแกน  (ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนบึงไมแกน  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๕๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบึงไมแกน  (ถนนสาย  ก  ๑)   

ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   
คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับ 
ถนนบึงไมแกน  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ   
๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   
ชบ. ๓๐๕๙  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๕๙  บรรจบกับถนนบึงไมแกน  (ถนนสาย  ก  ๑)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  ชบ. ๓๐๕๙  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณ 
หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ท่ีบริเวณ 
หางจากถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนหนองกลางดอน  (ถนนสาย  ก  ๗)   
ที่บริเวณหางจากถนนหนองกลางดอน  (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๕)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองกลางดอน  (ถนนสาย  ก  ๗)  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๓  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองกลางดอน  และ 
ถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหนองกลางดอน   
(ถนนสาย  ก  ๗)  ที่บริเวณหางจากถนนหนองกลางดอน  (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๓   
(ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองกลางดอน  (ถนนสาย  ก  ๗)  ระยะประมาณ   
๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองกลางดอน  จนบรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ -  
วัดทอใหญ  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนสายหวักุญแจ - วัดทอใหญ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ที่บริเวณ 
หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ท่ีบริเวณหางจากถนนทางรถไฟเกา   
บรรจบกับถนนปรีชาราษฎรรังสรรค  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนทางรถไฟเกา  และถนนสายหัวกุญแจ - วัดทอใหญ  ระยะประมาณ  ๑,๘๒๐  เมตร 



 

๔ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   
คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๓๑  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔   
ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๓๒๐  เมตร  จนบรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๔  ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   
คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เริ่มตนจากถนนสาย  ค  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   
๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ   
๔๒๐  เมตร   

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๔๔  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๓๑๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ระยะประมาณ   
๓,๒๓๐  เมตร 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว  จังหวัดชลบุรี  ในท้องที่ตําบลหนองชาก  ตําบลบ้านบึง  ตําบลหนองอิรุณ  
ตําบลคลองกิ่ว  และตําบลหนองไผ่แก้ว  อําเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และ
การดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและ
การขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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