
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองขลุง  จังหวดัจันทบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลเกวียนหัก  ต าบลซึ้ง  ต าบลขลุง  และ 
ต าบลวันยาว  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี ้ มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิ  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของ 
อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรม  ให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชน  ระบบเศรษฐกิจ  และสังคม 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เพียงพอและ 

ได้มาตรฐาน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่ก าหนดไว้เปน็สีมว่งอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ที่ก าหนดไวเ้ป็นสีเขยีวมะกอก  ให้เปน็
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

(๑๐) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  และสถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อ 
กับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) สนามแข่งรถ 
(๑๔) สนามยิงปืน 
(๑๕) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 
และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๙) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  และสถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) สนามแข่งรถ 
(๑๓) สนามยิงปืน 
(๑๔) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น   ให้ใช้ได้ไม่ เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 
และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  และสถานีรับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามยิงปืน 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกจิ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกที่ก าหนดให้
ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวม 
ของชุมชน  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่    
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 
และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๔) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๕) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรอืเกีย่วขอ้งกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ 1๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  
ถนนสาย  ก  ๑๐  ถนนสาย  ข  และถนนสาย  ค  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร 

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได ได

     หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด ได ได

     จากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

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

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ได ได ได ได ได

     ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

ที่อยูอาศัยที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

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

     หรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได

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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ได ได ได ได ได ได

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรม ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได ได ได

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ได ได

     ดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยาง ได ได

     หรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ได ได

     เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได

     ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง ได ได ได ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้น

ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง 

เทป แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญานหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors

or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๙

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือ ได ได ได ได ได

เครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได ได

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

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี ได ได ได ได ได

ดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได ได ได

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

     โปะ ตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะ ได ได ได ได ได ได ได ได

     หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน ได ได ได ได

     ดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได ได

 

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ลําดับท่ี                        หมายถึง          ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน      หมายเหตุ 

                  ได                              หมายถึง          สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                  โรงงานจําพวกท่ี              หมายถึง          จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง  จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้   

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดซอยวัดเกวียนหัก  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย   ก  ๒  ฟากเหนือ   โรงเรียนวัดคานรูด  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกวียนหัก  สํานักงานเทศบาลตําบลเกวียนหัก  และวัดคานรูด 

  ด้านตะวันตก จดซอยบ้านคานรูด  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  คลองเกวียนหัก  ฝั่งตะวันตก  

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  และเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยเกวียนหัก  ๘  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนน้ําฉู่  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ด้านตะวันตก จดซอยร่วมพัฒนา  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองขลุง  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  

และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองขลุง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลสาย  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และศาลเจ้าทุ่งขุนประสิทธิ์ 
  ด้านตะวันตก จดคลองขลุง  ฝั่งตะวันออก 



 
๒ 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้  
และสํานักงานสหกรณ์อําเภอขลุง 

  ด้านตะวันออก จดโรงพยาบาลขลุง   
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาลสาย  ๑๒  ฟากเหนือ  และโรงเรียน 

เทศบาลเมืองขลุง  ๑  (บุรวิทยาคาร) 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลสาย  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒   
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนนํ้าฉู่  ซอย  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดเกวียนหัก  
(สมบัติราษฎร์นุกูล)  และวัดเกวียนหัก 

  ด้านตะวันตก จดซอยวัดเกวียนหัก  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลสาย  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาลสาย  ๑๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลขลุง 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลสาย  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาลสาย  ๘  ฟากเหนือ  และโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลเมืองขลุง 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดคลองขลุง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนเทศบาล  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข   ๓   (ถนนสุขุมวิท )   สํานักงานการประปาขลุง   การประปาส่วนภูมิภาค   
และสํานักงานเกษตรอําเภอขลุง 



 
๓ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากถนนนํ้าฉู่  ซอย  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 
  ด้านตะวันตก จดถนนน้ําฉู่  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองขลุง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนเทศบาลสาย  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนวัดใหม่ดํารงค์ธรรมาราม  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ  

และถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองหัวชะเนียง  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๖  และถนนเทศบาลสาย  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง  ๑  (บุรวิทยาคาร) 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลสาย  ๑๒  ซอย  ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  และศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองขลุง  ๒ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองขลุง  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองขลุง  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  
และคลองขลุง  ฝั่งตะวันออก 



 
๔ 

 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๙ 

  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๙   

คลองขลุง  ฝั่งใต้  และถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดวัดดํารงค์ธรรมาราม  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐  เส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๘  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๘ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  

ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๑๐  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  และวัดวันยาวล่าง   

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนตรอกโมกข์บรรจบกับถนนบ้านท่ามะขาม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว  ถนนตรอกโมกข์   
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐   
  ด้านตะวันตก จดคลองเวฬุ  ฝั่งตะวันออก   

 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนตรอกโมกข์บรรจบกับถนนบ้านท่ามะขาม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนตรอกโมกข์   
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 



 
๕ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๘  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดคลองขลุง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองขลุง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองขลุง  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ซอยเกวียนหัก  ๘  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ด้านตะวันตก จดคลองเกวียนหัก  ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาลสาย  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  สาย  ๗  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย   ก   ๗   ฟากเหนือ   และวัดวันยาวบน   

และโรงเรียนอํานวยศึกษา 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลสาย  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๖ 

  ด้านตะวันออก จดคลองหัวชะเนียง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองหัวชะเนียง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาลสาย  ๔ 

 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  สถานีตํารวจภูธรอําเภอขลุง  
ที่ว่าการอําเภอขลุง  ห้องสมุดประชาชนอําเภอขลุง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขลุง  สํานักงานที่ดิน
อําเภอขลุง  กองร้อย  อส.อ.  ที่  ๕  อําเภอขลุง  ถนนเทศบาล  สาย  ๖  ฟากตะวันตกและฟากใต้   
และหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง   



 
๖ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  สาย  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๙ 

 ๒.๕ ด้านเหนือ จดสนามเด็กเล่นเทศบาลเมืองขลุง 
  ด้านตะวันออก จดคลองเวฬุ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองเวฬุ  ฝั่งเหนือ  และคลองขลุง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย   ก   ๙  ฟากตะวันออก   วัดพระหฤทัย   

และโรงเรียนศรีหฤทัย 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  สาย  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองขลุง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๙ 

 ๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๘ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ  และวัดวันยาวล่าง 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๑๐  
เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๘ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  สาย  ๘  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  สาย  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  สาย  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๖ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล   
สาย  ๔ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ  สํานักงานเทศบาลเมืองขลุง  
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองขลุง 



 
๗ 

  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  สาย  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  สาย  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  สาย  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขขลุง 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  สาย  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลสาย  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  และถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองเวฬุ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองเวฬุ  ฝั่งเหนือ  และสนามเด็กเล่นเทศบาลเมืองขลุง 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  

มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
 ด้านตะวันตก จดถนนวัดใหม่ดํารงค์ธรรมาราม  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเขตป่าไม้ถาวร

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าน้ําตกพลิ้ว  เขาสระบาป  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าน้ําตกพลิ้ว  เขาสระบาป  
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท )   



 
๘ 

เส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗  และเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง 
จุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗  ที่จุดซึ่งคลองซึ้งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗  
กับจุดที่อยู่บนถนนซ้ึงพัฒนาสาย  ๒  ที่จุดซึ่งถนนกงษีไร่บรรจบกับถนนซึ้งพัฒนาสาย  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  คลองขลุง  ฝั่งตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยราษฎร์รัฐพัฒนา  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดซอยวัดเกวียนหัก  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  

ซอยบ้านคานรูด  ฟากตะวันตก  และถนนสายขลุง  –  พลิ้ว  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยราษฎร์รัฐพัฒนา   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นคลองซึ้ง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นคลองซึ้ง  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ  
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  สํานักงานการประปาขลุง  การประปาส่วนภูมิภาค  
และสํานักงานเกษตรอําเภอขลุง 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณ

หมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๔  และหมายเลข  ๙.๑๐   
ที่กําหนดไว้  เป็นสีน้ําเงิน 



 
๙ 

 ๕.๔ ด้านเหนือ จดถนนสายขลุง  –  พลิ้ว  ฟากใต้  ซอยร่วมพัฒนา  ฟากตะวันตก  
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  ถนนนํ้าฉู่  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก  เส้นขนาน
ระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ถนนน้ําฉู่  ซอย  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  
๒๐๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศบาล  ๓  บรรจบกับ
ถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  และเส้นขนาน
ระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ด้านตะวันออก จดคลองขลุง  ฝั่งตะวันตก  เขตเทศบาลเมืองขลุง  ระหว่าง
หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  ถนนสาย  ค  ฟากใต้  และถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตป่าไม้ถาวร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าเลนปากน้ําเวฬุ  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนปากน้ําเวฬุ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๙  เส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   
(ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยราษฎร์รัฐพัฒนาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  
(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  
เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 

 ๕.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองขลุง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กันศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  

เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศบาล  สาย  ๓  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  ถนนสาย  ก  ๒  
ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉาก  กับถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนนํ้าฉู่  ซอย  ๒   
บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร   
และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒   

  ด้านตะวันตก จดซอยวัดเกวียนหัก  ฟากตะวันออก 
 ๕.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 



 
๑๐ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๘   

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๕  
วัดดํารงค์ธรรมาราม  และถนนวัดใหม่ดํารงค์ธรรมาราม  ฟากตะวันออก 

 ๕.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  และถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนตรอกโมกข์บรรจบกับถนนบ้านท่ามะขาม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนตรอกโมกข์  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย  ก  ๑๐ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนวัดวันยาวล่าง  
(รัฐปัญญานุกูล) 

 ๕.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง

จุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑๐   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับจุดที่อยู่บนถนนนาอ้อพัฒนา  ๑  
ที่จุดซึ่งถนนนาอ้อพัฒนา  ๑  ตัดกับถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนนาอ้อ  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนนาอ้อพัฒนา  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนนาอ้อพัฒนา  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๕.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๒  

เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑๐  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนตรอกโมกข์  บรรจบกับถนนบ้านท่ามะขาม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนตรอกโมกข ์ เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนนาอ้อพัฒนา  ๑  ฟากตะวันตก  และเขตผังเมือง
รวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้  



 
๑๑ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๙  และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าเลนปากน้ําเวฬุ  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเลนปากน้ําเวฬุ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก  สถานีส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม  การส่ือสารแห่งประเทศไทย  เขตเทศบาลเมืองขลุง  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  
คลองขลุง  ฝั่งตะวันออก  และคลองเวฬุ  ฝั่งตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่ง 

เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  คือ  สนามเด็กเล่นเทศบาลเมืองขลุง 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑  โรงเรียนวัดคานรูด 
 ๗.๒  โรงเรียนวัดซึ้งบน  (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์  ๖) 
 ๗.๓  โรงเรียนวัดเกวียนหัก  (สมบัติราษฎร์นุกูล) 
 ๗.๔  โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง  ๑  (บุรวิทยาคาร) 
 ๗.๕  โรงเรียนอํานวยศึกษา 
 ๗.๖  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
 ๗.๗  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง  (รัฐปัญญานุกูล) 
 ๗.๘  โรงเรียนศรีหฤทัย 
 ๗.๙  โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง  ๒ 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑  วัดคานรูด 
 ๘.๒  วัดซึ้งบน 
 ๘.๓  วัดเกวียนหัก 



 
๑๒ 

 ๘.๔  ศาลเจ้าทุ่งขุนประสิทธิ์ 
 ๘.๕  วัดวันยาวบน 
 ๘.๖  วัดดํารงค์ธรรมาราม 
 ๘.๗  วัดพระหฤทัย 
 ๘.๘  สุสานพระหฤทัย  (คริสต์) 
 ๘.๙  วัดวันยาวล่าง 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกวียนหัก  สํานักงานเทศบาลตําบลเกวียนหัก 
 ๙.๒  สํานักงานสหกรณ์อําเภอขลุง 
 ๙.๓  โรงพยาบาลขลุง 
 ๙.๔  สํานักงานเทศบาลตําบลซึ้ง 
 ๙.๕  สํานักงานการประปาขลุง  การประปาส่วนภูมิภาค  และสํานักงานเกษตรอําเภอขลุง 
 ๙.๖  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง 
 ๙.๗  สถานีตํารวจภูธรอําเภอขลุง  ที่ว่าการอําเภอขลุง  ห้องสมุดประชาชนอําเภอขลุง  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขลุง  สํานักงานที่ดินอําเภอขลุง  กองร้อย  อส.อ.  ที่  ๕  อําเภอขลุง 
 ๙.๘  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขขลุง 
 ๙.๙  หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง 
 ๙.๑๐  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอขลุง 
 ๙.๑๑  สํานักงานเทศบาลเมืองขลุง  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองขลุง 
 ๙.๑๒  ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง  ๒ 
 ๙.๑๓  สถานีส่งสัญญาณโทรคมนาคม  การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง  จังหวัดจันทบุรี   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๓  ขนาด  คือ 
๑.  ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๐  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยราษฎร์รัฐพัฒนา  เร่ิมต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบ 
กับถนนสายขลุง  -  พลิ้ว  (ถนนสาย  ก  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาย  ขลุง  -  พลิ้ว   
และถนนเทศบาลสาย  ๑  เร่ิมต้นจากบริเวณท่ีซอยร่วมพัฒนาบรรจบกับถนนสายขลุง  -  พลิ้ว  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  จบ.  ๓๑๒๗  (ถนนสาย  ก  ๑๐) 
 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๓  ซอย  ๒ 
และถนนเทศบาลสาย  ๕  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาลสาย  ๓  ซอย  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลสาย  ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลสาย  ๑๐   
บรรจบกับถนนเทศบาลสาย  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลสาย  ๗  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร 
 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลสาย  ๑๐   
เร่ิมต้นจากถนนเทศบาลสาย  ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเทศบาลสาย  ๔   
 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวัดใหม่ดํารงค์ธรรมาราม   
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๗๗   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนวัดใหม่ดํารงค์ธรรมาราม   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  จบ.  ๓๑๒๗  ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท  จบ.  ๓๑๒๗   
ตัดกับคลองหัวชะเนียง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  จบ .   ๓๑๒๗   
ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร   



 
๒ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาลสาย  ๔   
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลสาย  ๘  บรรจบกับถนนเทศบาลสาย  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนเทศบาลสาย  ๔  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนวัดใหม่ดํารงค์ธรรมาราม  (ถนนสาย  ก  ๕)  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๕   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนสาย  ก  ๕   
ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลสาย  ๕   
และถนนเทศบาลสาย  ๔  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาลสาย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเทศบาลสาย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบ้านวันยาว  เร่ิมต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  จบ.  ๓๑๒๗  (ถนนสาย  ก  ๑๐) 

 ถนนสาย  ก  ๙  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลสาย  ๒  เร่ิมต้นจาก
ถนนเทศบาลสาย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
เขตผังเมืองรวมด้านใต้ 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  จบ.  ๓๑๒๗   
และทางหลวงชนบท  จบ.  ๒๐๗๑  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาลสาย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
 ๒.  ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลสาย  ๗  เร่ิมต้นจาก 
ถนนเทศบาลสาย  ๕  (ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร 
 ๓.  ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาลสาย  ๓  และถนนโครงการ 
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนสายขลุง  -  พลิ้ว  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองขลุง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเทศบาลสาย  ๒  (ถนนสาย  ก  ๙)  ที่บริเวณห่างจากเขตเทศบาลเมืองขลุง  ตัดกับถนนเทศบาลสาย  ๒  
(ถนนสาย  ก  ๙)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลสาย  ๒  (ถนนสาย  ก  ๙)  ระยะประมาณ  ๑๐  เมตร 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลเกวียนหัก  ต าบลซึ้ง  ต าบลขลุง  และต าบลวันยาว  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า   
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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