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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดชลบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและ
การท่องเที่ยว 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชลบุรีด้านการค้า  การลงทุน  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และ
การท่องเที่ยว  เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล  ภาคตะวันออก 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ให้เพียงพอและมีมาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและ
คลังสินค้า 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข  ๗.๑  ถึ งหมายเลข  ๗.๘  ที่ กํ าหนดไว้ เป็นสี เขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
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ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  ให้ประกอบกิจการได้เฉพาะคลังสินค้า  และ
ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑ .๑๔  ให้ประกอบกิจการได้เฉพาะกิจการโรงงาน  ซึ่งมิใช่โรงงาน   
ที่ห้ามประกอบกิจการตามวรรคสอง  (๑) 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกทา้ยกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สวนสนุก 
(๙) สนามแข่งรถ 
(๑๐) สนามแข่งม้า 
(๑๑) สนามยิงปืน 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐   
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ีในบริเวณที่ติดกับที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ต้องมีที่ว่าง 

ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตเพื่อเป็นแนวกันชนเป็นระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและ
คลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม  คลังสินค้า  และ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๓   
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  เฉพาะเก่ียวกับกีฬาและนันทนาการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกอบอุตสาหกรรม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) การประกอบกิจการโม่  บด  หรือย่อยหิน 
 (๑.๒) การประกอบกิจการดูดทราย 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว์ 
 (๑.๔) การประกอบกิจการทําปลาป่น 
 (๑.๕) การประกอบกิจการการฟอกย้อม 
 (๑.๖) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
 (๑.๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเย่ือกระดาษจากไม้  เศษผ้า  หรือเส้นใย 
 (๑.๘) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเคมีภัณฑ์  สารเคมี  หรือวัตถุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ย  

ดังต่อไปนี้ 
   (๑.๘.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน์  (Chlor - alkaline 

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

 (๑.๙) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธ์ิหรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช  
หรือสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี 

 (๑.๑๐) การประกอบกิจการการผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
 (๑.๑๑) การประกอบกิจการผลิต  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 
 (๑.๑๒) การประกอบกิจการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 
 (๑.๑๓) การประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ 
 (๑.๑๔) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต์ 
 (๑.๑๕) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง  หลอม  หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น  (Iron  and  Steel  Basic  Industries) 
 (๑.๑๖) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในข้ันต้น  ซึ่งมิใช่เหล็กหรือ

เหล็กกล้า  (Non - Ferrous  Metal  Basic  Industries) 
 (๑.๑๗) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 
 (๑.๑๘) การประกอบกิจการผลิตถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี 
 (๑.๑๙) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส์   
 (๑.๒๐) การประกอบกิจการเก่ียวกับหม้อแบตเตอร่ีเก่า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑  

(ตอนบ้านเนินผาสุข - บ้านมาบเอียง)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  
และทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๑๘  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการและ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  เว้นแต่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๙๒๐  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๙๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๙๒๓  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๑๙๒๔  ตําบลคลองก่ิว  
อําเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  
๔.๔๒  และหมายเลข  ๔.๕๒ 

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข  ๔.๔๒  หมายเลข  ๔.๔๘  และหมายเลข  ๔.๕๒ 

(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๔๒  
หมายเลข  ๔.๔๘  และหมายเลข  ๔.๕๒ 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามกอล์ฟ 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันเป็น 
แปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ 
มีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่า
ของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๑. ลําดับท่ี    หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
     ๒. จําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                   ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๑  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
๒  (๑) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ๓
 (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ๓
      โกดัง หรือคลังสินค้า
 (๖) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซ่ึงมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุ ๓
      ผงถ่านท่ีเผาได้จากกะลามะพร้าว
 (๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ๑ ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ๓
 (๑๑) โรงงานฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ๑

๓  (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ๓
 (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ๓
 (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานดูดทราย ๓
 (๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ๒

๔  (๑) โรงงานฆ่าสัตว์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

                                   หรือการท่องเท่ียวของชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐

 ท่ีดินประเภทชุมชน

     ๓. กลุ่ม ก.    หมายถึง   โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมท่ีให้บริการ
                                   แก่ชุมชน ท่ีดําเนินงานเพ่ืออํานวยความสะดวกโดยตรงแก่ประชาชนท่ัวไป

     ๔. กลุ่ม ข.    หมายถึง   โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมท่ีให้บริการ
                                   แก่ชุมชน ท่ีดําเนินงานเพ่ือเป็นบริการสาธารณะ หรือเพ่ือสนับสนุนการอุปโภค บริโภค

หมายเหตุ
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 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ๒ และ ๓
      หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ๒ และ ๓
      หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
 (๖) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ๒ และ ๓
      ของสัตว์
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ๑ ๒ และ ๓
      ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕  (๑) โรงงานทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ จําพวกท่ี ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓
 (๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ๓
 (๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ๑ ๒ และ ๓

๖  (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ๒ และ ๓
      อากาศเข้าไม่ได้
 (๒) โรงงานถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์
 (๕) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ๒ และ ๓

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓
 (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ํามันออกแล้ว ๓
 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ ๓
      เติมไฮโดรเจน
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓

๘  (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ ๑ ๒ และ ๓
      ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
 (๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ ๑ ๒ และ ๓
      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๙  (๑) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําแป้ง ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๑ ๒ และ ๓

๑๐  (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๑๑  (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ๓
 (๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
 (๗) โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ๑
      หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย

๑๒  (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
 (๘) โรงงานอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัว ๑ ๒ และ ๓
      หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
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 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๑ ๒ และ ๓
 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๑๓  (๑) โรงงานทําผงฟู ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓
 (๓) โรงงานทําแป้งเชื้อ ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําส้มสายชู ๓
 (๕) โรงงานทํามัสตาร์ด ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานบดหรือป่นเครื่องเทศ ๑ ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ๑ ๒ และ ๓

๑๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือย่อยน้ําแข็ง จําพวกท่ี ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๒ และ ๓
เฉพาะในบริเวณ
ฟาร์มปศุสัตว์
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ 3
      ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓
๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ๓

 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับท่ี ๑๙
๑๙  (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์ ๓

 (๒) โรงงานทําเบียร์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ในสถานบริการ
ให้ประกอบกิจการได้
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๒๐  (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําแร่ ๑ ๒ และ ๓

๒๑  (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อ่ืน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายานัตถ์ุ ๒ และ ๓

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓
     เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ๑ ๒ และ ๓
     ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ๓
     ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
การพิมพ์สิ่งทอพ้ืนเมือง
ให้ประกอบกิจการได้

๒๓  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ๑ ๒ และ ๓

๒๔  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เสื่อ ๑ ๒ และ ๓
 หรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖  (๑) โรงงานผลิตเชือก ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

เฉพาะซ่อมแซม
ให้ประกอบกิจการได้
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๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ทําจากไม้ก๊อก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ๓
     ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง ๓
     ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
     ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว ๓
     ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ๓
     ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

๒๘  (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ๑ ๒ และ ๓
      หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
 (๒) โรงงานทําหมวก ๑ ๒ และ ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓
 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓
๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓
๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๑ ๒ และ ๓

      หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย 3
      หรือรองเท้าจากใยแก้ว

๓๓  โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ๑ ๒ และ ๓
 ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔  (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      ท่ีคล้ายคลึงกัน จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้
 (๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้
 (๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ๓
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 (๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ๓
 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ๓
 (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓

๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ๑ ๒ และ ๓
 หรือผักตบชวา

๓๖  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง ๓
      ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ๓
 (๓) โรงงานแกะสลักไม้ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ๑ ๒ และ ๓

๓๗  โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
 จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กิจการได้

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓
 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓
      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ๑ ๒ และ ๓
 (Fibreboard)

๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ๓
      หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๑  (๑) โรงงานพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ ๓

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
การทําปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์
ให้ประกอบกิจการได้

๗
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 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides)
 (๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน ๓
      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓
 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๖  (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการ ๓
      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
 (๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา ๓
      รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง ๓
      หรือการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่ายกายมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
      แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับ
      ใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบ
      โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ีใช้ในการนั้น

๔๗  (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ ๓
      สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์ ๓
      หรือไขมันสัตว์
 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๑ ๒ และ ๓

๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ๓
 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ๓
      ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป
      (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ
      ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์
      สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ท่ีทําจากพืช สัตว์
      หรือพลาสติกท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ผลิตภัณฑ์
      สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)

๘
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 (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหรือควันเม่ือเผาไหม้ ๓
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบูร ๓
 (๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ๓
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใช้ในการซักผ้า ๓
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ําหรือกันความร้อน ๓
 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา ๓
        (Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์
        สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าท่ีทาด้วยตัวไวแสง
        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
        Paper or Cloth)
 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓
 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓
      ท่ีแต่งแล้ว
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓
      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
 (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ ๓
      หรือเหล็ก

๕๑  โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ ๒ และ ๓
 ท่ีเคลื่อนท่ีด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

๕๒  (๑) โรงงานทํายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การทํา ๒ และ ๓
      ในสวนยางหรือป่า
 (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ๒ และ ๓
      ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
 (๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา ๓
      หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับท่ี ๕๑ ๒ และ ๓
      จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

๙



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๕๓  (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ๒ และ ๓

      และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง ๓
      หรือรูปทรงต่าง ๆ
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓

๕๔  โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓
๕๕  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
เฉพาะการทําผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา หรือ
เครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุ
เพ่ือการดังกล่าว
ให้ประกอบกิจการได้

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
 กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว เฉพาะผลิตอิฐจาก

ดินเหนียว ให้ประกอบ
กิจการได้

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ๓
 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      ลําเลียงหรือระบบท่อลม จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้
 (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ๓
      หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
      หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จําพวกท่ี ๒ และ ๓ เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ให้ประกอบกิจการได้

๑๐
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 (๒) โรงงานทําใยแร่ ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากหิน ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives) ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) ๓
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ ๓

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓
 หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ ๓
 รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries)

๖๑  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

๖๒  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

๖๓  (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ๑ ๒ และ ๓
      ถังน้ํา หรือปล่องไฟ
 (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
เฉพาะการทําส่วน
ประกอบสําหรับใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๒ และ ๓

๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓

๑๑
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 (๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก ๑ ๒ และ ๓
      แหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลท่ีหุ้มด้วยฉนวน
 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา ๑ ๒ และ ๓
      หรือหลอดชนิดพับได้ท่ีไม่ทําในโรงรีดหรือดึงข้ันต้น (Primary Rolling
      or Drawing Mills)
 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืนซ่ึงไม่ใช้ไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
 (๙) โรงงานทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ๑ ๒ และ ๓
        (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๑ ๒ และ ๓
๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ของเครื่องจักรดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๑ ๒ และ ๓
      ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
      (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องขัด

๑๒
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 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๑ ๒ และ ๓
      Forging Machines)
 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย ๑ ๒ และ ๓
      หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
 (๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๑ ๒ และ ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ๑ ๒ และ ๓
 กระดาษ เคมี อาหาร การป่ันทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือ
 ผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม
 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
 ดังกล่าว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ เฉพาะดัดแปลง หรือ
 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or ซ่อมแซม ให้ประกอบ
 Associated Electronic Data Processing Equipment or กิจการได้
 Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด
 เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา
 ซ่ึงมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
 อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง เฉพาะดัดแปลง หรือ
 ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ ซ่อมแซม ให้ประกอบ
 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม กิจการได้
 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
 หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิด จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ เฉพาะดัดแปลง หรือ
 แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า ซ่อมแซม ให้ประกอบ
 เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า กิจการได้

๑๓
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๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง เฉพาะดัดแปลง หรือ
 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)์ แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว ซ่อมแซม ให้ประกอบ
 เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ กิจการได้
 เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi -
 Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 
 คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้
 (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
 หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
 สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp ๑ ๒ และ ๓
      Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor
      Connectors) อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ
      สําหรับร้อยสายไฟฟ้า
 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา ๓
      หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๕  (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี
หรือตอกหมันเรือ
ในอู่ต่อเรือ ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ 3

๑๔
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๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      หรือกระเช้าไฟฟ้า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
เฉพาะดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓
      รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

๗๗  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือรถพ่วง
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ๑ ๒ และ ๓

๗๘  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ๑ ๒ และ ๓
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ๑ ๒ และ ๓
      หรือจักรยานสองล้อ

๗๙  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

เฉพาะดัดแปลง ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓
      เรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
      ควบคุม เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons
      or Accelerators)
 (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ๑ ๒ และ ๓

๑๕
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๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ ๑ ๒ และ ๓

 เครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ีใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
 ด้วยการถ่ายภาพ

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ๑ ๒ และ ๓
 หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔  (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๒) โรงงานทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือโลหะท่ีมีค่า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒
 (๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      หรือเหรียญอ่ืน จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ๑ ๒ และ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ๑ ๒ และ ๓

 การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
 ของเครื่องมือหรอืเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๑ ๒ และ ๓
      ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน
 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
      หรือไฟแช็ก เฉพาะการผลิตสินค้า

พ้ืนเมืองหรือของชําร่วย
ให้ประกอบกิจการได้

 (๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๖
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 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดตั้ง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่ จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
      หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง กิจการได้
      เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      จากพลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
      ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ กิจการได้
      การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
      จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
      จากคลองส่งน้ํา

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๐  โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
 หรือโรงงานอุตสาหกรรม จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้
๙๑  (๑) โรงงานบรรจุสินค้าท่ัวไป ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้
๙๒  โรงงานห้องเย็น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๓  โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ให้ประกอบ
กิจการได้

๙๔  โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือใช้ประจําตัว จําพวกท่ี ๑ ให้ประกอบ

กิจการได้

๑๗
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๙๕  (๑) โรงงานซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้
 (๓) โรงงานพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๔) โรงงานล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ให้ประกอบ
กิจการได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําด้วยเพชร ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑ ให้ประกอบ

กิจการได้
๙๗  โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือขนสัตว์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓

 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร
 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน
 เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๐  (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี ๓
 (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน ๓
 (๓) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ๑
      หรืออัญมณี
 (๔) โรงงานขัด ๓
 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓
 (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ๓

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ให้ประกอบ
กิจการได้

๑๘
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๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 (Steam Generating) จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
กิจการได้

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์ ๓
 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดิน ๓
 (๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์ ๓

๑๐๔  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม ๓
 ท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง
 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓
 ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒
 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว ๓
 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

๑๐๗  โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพ ๓
 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัย
 แหล่งแสงท่ีมีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ
  แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก
 หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓
     ตัวทําละลายในการสกัด

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
     ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
     อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium

๑๙

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
     หรือสัตว์ (Pesticides) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี

ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว ในบริเวณหมายเลข

๔.๒๕ ให้ประกอบ
กิจการได้

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

สีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

     จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
     ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
๙๒ โรงงานห้องเย็นท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๒๐



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ

ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ให้ประกอบ
กิจการได้

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓
     ตัวทําละลายในการสกัด

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓

     ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
     อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

     หรือสัตว์ (Pesticides) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
ท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

๒๑

ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓

ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

สีน้ํา ให้ประกอบกิจการได้

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

     จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

     ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
๙๒ โรงงานห้องเย็นท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ

ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ให้ประกอบ
กิจการได้

๒๒







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดชลบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ เขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  

จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

 ๑.๒ เขตผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

 ๑.๓ ดานเหนือ   จดคลองศาลาแดง  ฝงใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๕  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕   

เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวง  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๔  ฟาก

ตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๖  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๔  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๘๔  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดคลองเซิด  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  ศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเกาะจันทร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  และคายพนัสบดีศรีอุทัย 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเกาะจันทร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔   

หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเกาะจันทร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗   

หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเกาะจันทร  ระหวางหลักเขตที่   ๙   

หลักเขตท่ี  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑   



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาบุญมี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาบุญมี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาบุญมี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาบุญมี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๔  เสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๑๒๗  ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  

เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ที่จุด 

ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร  ไปทาง

ทิศตะวันออกเปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนตรงที่ตอจากเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบหวยน้ําดํา  ฝงตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งหวยน้ําดําบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวหวยน้ําดํา  ฝงตะวันออก  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากตะวันออก  หวยน้ําดํา  

ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึง  กับอําเภอ

เมืองชลบุรี 

 ๑.๗ เขตผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบอทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบอทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบอทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบอทอง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑ 



 

๓ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลหนองใหญ  ระหวางหลักเขตที ่ ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตตามทายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปล่ียนแปลง

เขตสุขาภิบาลหนองใหญ  เปนเทศบาลตําบลหนองใหญ  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ฟากเหนือ  และทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๔๕  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๒   

หลักเขตท่ี  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๔  หลักเขตที่  ๑๕  หลักเขตท่ี  ๑๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๐ เกาะสีชัง  เกาะขามใหญ  และเกาะคางคาว 

 ๑.๑๑ เขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองชลบุร ี พ.ศ.  ๒๕๕๓  เขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตที่   ๓  หลักเขตที่   ๔  หลักเขตที่   ๕  หลักเขตที่   ๖  หลักเขตที่   ๗  กับหลักเขตท่ี  ๘   

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันตก  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนินผาสุข - บานมาบเอียง)  ฟากเหนือ  เสนตรงท่ีลากจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนินผาสุข - บานมาบเอียง)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนินผาสุข - บานมาบเอียง)   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนินผาสุข - บานมาบเอียง)   

เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

ทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีราชากับอําเภอบางละมุง 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  

จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัด

ชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  และหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  

บริเวณหมายเลข  ๒.๙  หมายเลข  ๒.๑๑  หมายเลข  ๒.๑๓  หมายเลข  ๒.๑๕  หมายเลข  ๒.๑๖  และ



 

๔ 

หมายเลข  ๒.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๕.๓  หมายเลข  ๕.๔  และหมายเลข  ๕.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

 ๑.๑๓ ที่ดินบริษัท  เหมราชพัฒนาท่ีดิน  จํากัด  (มหาชน)  ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๕๘๕๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๘๕๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๘๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๓๙๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  

๑๖๗๐๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๗๐๑๗  และโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๖๗๐๑๘  ตําบลบอวิน  อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๔๗๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๖๔๘๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๖๔๘๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๔๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๕๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๘๖๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  

๑๖๘๖๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๘๖๔๔  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๖๘๔๕   

 ๑.๑๔ ที่ดินบริษัท  อลูคอน  จํากัด  (มหาชน)  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๔๓๖๘๓  โฉนดท่ีดิน

เลขที่  ๔๓๖๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๓๖๘๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๓๖๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๓๖๘๗   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๓๖๘๙  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๔๓๖๙๐  ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และโฉนด

ที่ดินเลขที่  ๗๘๔๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๘๔๒๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๗๘๔๒๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๗๘๔๒๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๗๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๗๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๗๐๔  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๑๑๐๗๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๗๐๖  และโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๑๐๗๐๗  ตําบลบอวิน  อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี   

 ๑.๑๕ เขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ๑.๑๖ เกาะสาก  เกาะครก  และเกาะลาน 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

ตําบลหวยใหญกับตําบลโปง   

  ดานตะวันออก จดเขตตามทายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปล่ียนแปลง

เขตสุขาภิบาลหวยใหญ  เปนเทศบาลตําบลหวยใหญ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางละมุงกับอําเภอสัตหีบ  

และเขตหามลาสัตวปา  ปาเขาชีโอน 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางละมุงกับอําเภอสัตหีบ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 



 

๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๖   

  ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสัตหีบกับอําเภอบางละมุง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสัตหีบกับอําเภอบางละมุง  

เขตหามลาสัตวปา  ปาเขาชีโอน  และเขตเทศบาลตําบลเขาชีจรรย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  

กับหลักเขตท่ี  ๑๑   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเขาชีจรรย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  

หลักเขตท่ี  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๔  หลักเขตที่  ๑๕  กับหลักเขตที่  ๑๖  และเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  

หลักเขตท่ี  ๕   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบางเสร  หลักเขตที่  ๓  และเขตเทศบาล

ตําบลเกล็ดแกว  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเกล็ดแกว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเกล็ดแกว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

หลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตท่ี  ๑๑  กับหลักเขตที่  ๑๒  และเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  หลักเขตที่  ๔   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบางเสร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบางเสร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบางเสร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบางเสร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบางเสร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเขตทหารฐานทัพเรือสัตหีบ  และเขตเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์  

ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๗   

หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 



 

๖ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมอืงสัตหีบ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๑   

  ดานตะวันตก จดเขตทหารฐานทัพเรือสัตหีบ 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมอืงสัตหีบ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมอืงสัตหีบ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมอืงสัตหีบ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

  ดานตะวันตก  จดเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  ระหวางหลักเขตที่   ๙   

หลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เปนระยะ  

๓,๐๐๐  เมตร 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  (โครงการ  ๒) 

 ๒.๒ ที่ดินบริษัท  อาหารสยาม  จํากัด  (มหาชน)  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๙๐๘๐  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๑๑๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๑๑๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๒๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๒๒๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๒๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๐๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๑๑๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๗๕๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๑๒  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๓๕๑๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๓๕๑๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๕๓๔๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๕๓๔๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๓๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๓๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๓๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๔๙๓  

และโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๒๑๘  ตําบลหนองอิรุณ  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  และตาม  นส.๓  ก  เลขที่  ๓๗๗  

ตําบลหนองอิรุณ  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 



 

๗ 

 ๒.๓ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมบานบึง  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงเขต  เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมบานบึง 

 ๒.๔ ที่ดินบริษัท  เอเชีย  คลีน  อินดัสเตรียล  ปารค  จํากัด  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๒๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๐๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๑๐   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๑๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๑๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๒๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๓๑   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๕๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๕๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๕๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๕๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๕๘   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๙๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๘๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๑๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๓๑๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๓๙๘  

ตําบลหางสูง  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๙๒  ตําบลหนองใหญ  อําเภอหนองใหญ  

จังหวัดชลบุรี  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๗๕๘  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี  ๗๕๙  ตําบลบานบึง  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุร ี 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๐๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๙๗  

ตําบลหนองอิรุณ  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 

 ๒.๕ ที่ดินบริษัททรัพยมหากิจ  ๑๒  จํากัด  ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๑๔๓๖  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๑๕๐๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๘๔๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๐๘๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๘๕๑   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๘๕๒  ตําบลคลองกิ่ว  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี   

 ๒.๖ ที่ดินบริษัท  สุขสมบูรณ  กรุป  จํากัด  ตามโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๐๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๐๗  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๐๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๓๗  

โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๑๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๗๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๗๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๐๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๐๕  และโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๙๙๔  

ตําบลหางสูง  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี   

 ๒.๗ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ  อินดัสทรีส  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ  อินดัสทรีส  

จังหวัดชลบุรี 

 ๒.๘ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด  แหงที่  ๒  ตามประกาศคณะกรรมการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงเขต  เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชอีสเทิรนซีบอรด  แหงที่  ๒  จังหวัดชลบุรี 

 ๒.๙ ที่ดินบริษัท  อาหารสยาม  จํากัด  (มหาชน)  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๔  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๕๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๒๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๒๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๕๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๓๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๓๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๓๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๕๓๓  ตําบลหนองเสือชาง  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๔๓๖  โฉนดท่ีดนิ



 

๘ 

เลขที่  ๗๔๓๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๘๔๑๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๘๔๒๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๘๔๒๒  อําเภอบานบึง  

จังหวัดชลบุรี  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๐๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๐๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๐๒๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๒๐๒๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๐๒๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๑๕๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๓๔๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๒๓๔๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๔๓๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๔๔๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๖๒๔  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๒๖๒๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๖๒๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๖๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๒๘๖   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๗๕๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๔๙๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๔๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  

๒๖๔๔๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๖๔๔๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๖๔๗๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๖๗๕๙  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๒๖๗๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๘๓๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๖๘๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๘๓๓   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๐๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๐๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๑๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๑๘๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๖๑๐  ตําบลคลองกิ่ว   

อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๘๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๘๐๘๙  ตําบลหนองขาม  อําเภอ

ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๘๑๔๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๘๑๔๑  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๘๑๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๔๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๖๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๖๗๐   

โฉนดท่ีดินเลขที่   ๖๕๖๗๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๕๖๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่   ๖๖๕๔๐  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๖๖๕๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๕๔๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๖๕๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๕๔๔   

โฉนดท่ีดินเลขที่   ๖๖๕๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๕๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่   ๖๖๕๕๕  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๖๖๕๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๕๕๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๖๕๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๕๕๙   

โฉนดท่ีดินเลขที่   ๖๖๕๖๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๖๕๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่   ๖๖๕๖๒  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๖๖๕๖๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๖๕๖๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๖๕๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๕๖๖   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๕๖๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๗๕๖๔  ตําบลเขาคันทรง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 ๒.๑๐ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปนทอง  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงเขต  

เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง  (ฉบับที่  ๒)   

 ๒.๑๑ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปนทอง  (โครงการ  ๕)  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง  

(โครงการ  ๕) 

 ๒.๑๒ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปนทอง  (แหลมฉบัง)  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง  (แหลมฉบัง)  

จังหวัดชลบุรี 

 ๒.๑๓ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด  แหงที่  ๓  ตามประกาศคณะกรรมการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมเหมราช

อีสเทิรนซีบอรด  แหงที่  ๓ 



 

๙ 

 ๒.๑๔ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  แหงท่ี  ๒ 

 ๒.๑๕ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปนทอง  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงเขต  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง  (โครงการ  ๓)  

จังหวัดชลบุรี  (ฉบับที่  ๒) 

 ๒.๑๖ ที่ดินตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปล่ียนแปลง

เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  นิคมอุตสาหกรรมบอวิน  (ระยะที่  ๒) 

 ๒.๑๗ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปนทอง  (โครงการ  ๔)  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมปนทอง  (โครงการ  ๔) 

 ๒.๑๘ ที่ดินกลุมบริษัท  ไทยอีสเทิรน  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๙๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๘๐๓   

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๘๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๗  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๘๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๘๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๓๒  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๑๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๓๖  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๑๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๐  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๑๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๔  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๑๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๔๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๑๕๐  ตําบลเขาซก  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี   

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดเขตการทาเรือแหงประเทศไทย 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย  และเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม

และชุมชนแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน

แหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง  ระหวางหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

 ๒.๒๐ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมเหมราช

อีสเทิรนซีบอรด  (ฉบับที่  ๔) 

 ๒.๒๑ ที่ดินบริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จํากัด  (มหาชน)  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๐๒  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๖๒๐๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๖๒๐๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๖๒๐๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๖๒๐๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๐๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๔๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๔๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๒๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๓๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๓๐๓  



 

๑๐ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๓๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๔๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๕๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๕๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๗๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๕๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๖๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๖๕๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๖๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๖๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๖๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๖๙๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๗๐๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๗๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๖๗๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๘๑๘๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๔๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๔๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๔๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๗๓๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๗๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๗๙๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๘๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๘๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๘๑๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๘๒๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๘๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๙๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๙๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๐๙๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๗๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๗๖๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๑๗๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๗๖๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๗๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๑๙๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๑๔๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๑๓๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๔๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๓๐๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๓๗๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๓๗๗๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๓๗๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๒๖๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๒๖๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๙๐๕  

โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๙๖๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๖๒๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๖๒๑๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๖๒๑๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๘๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๘๕๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๘๕๐๑  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๖๘๕๐๒  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๑๖๘๕๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๑๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๓๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๖๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๖๒๘  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๘๔๖๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๔๖๓๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๘๔๖๓๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๔๖๖๗๒  

ตําบลตะเคียนเตี้ย  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  และ  นส.  ๓  ก  เลขที่  ๕๑๒  เลขที่  ๕๑๓  เลขที่  ๑๒๖๑  

เลขที่  ๑๒๖๕  ตําบลตะเคียนเตี้ย  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

 ๒.๒๒ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน  เลขท่ี  ๑  ทะเบียนเลขที่  ๑๑๐๙  เลม  ๑๒  ก  

หนา  ๙  และเลขท่ีดิน  ๕  ทะเบียนเลขที่  ๑๑๐๖  เลม  ๑๒  ก  หนา  ๖  ตําบลเขาไมแกว  อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง 

สีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา 

มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ที่ดินบริษัททรัพยมหากิจ  ๑๒  จํากัด  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๗๕  และโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๓๐๐๑๘  ตําบลคลองกิ่ว  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนินผาสุข - 

บานมาบเอียง)  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากใต 



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันตก  และเสน

แบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดชลบุรี  กับจังหวัดระยอง  

และทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  ฟากเหนือ  

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนินผาสุข - บานมาบเอียง)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยู

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนิน

ผาสุข - บานมาบเอียง)  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  (ตอนบานเนิน

ผาสุข -  บานมาบเอียง)  เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑๒  หมายเลข  ๒.๑๗  และหมายเลข  ๒.๒๑   

ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง   

 ๓.๓ ที่ดินหางหุนสวนจํากัด  สมจ๊ีด  ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๒๐๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๔๗๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๔๗๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๔๗๒  และโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๐๔๗๓  ตําบลเขาคันทรง  

อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และที่ดินบริษัท  พัฒนา  สปอรท  คลับ  จํากัด  ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๗๔๒๖  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๗๔๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๔๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๗๔๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๗๔๓  

และโฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๖๒๗  ตําบลหนองขาม  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาขามกับตําบล 

สระส่ีเหล่ียม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาขามกับตําบลหัวถนน 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาขามกับตําบลวัดหลวง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาขามกับตําบลโคกเพลาะ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

พานทอง   

 ๔.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   



 

๑๒ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสระส่ีเหล่ียมกับตําบล

หัวถนน   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสระส่ีเหล่ียมกับตําบล

ทาขาม   

 ๔.๓ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพานทองกับอําเภอ

พนัสนิคม 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกขี้หนอนกับตําบล

หนาประดู   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกขี้หนอนกับตําบล

เกาะลอย   

 ๔.๔ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางหักกับตําบลเกาะลอย 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางหักกับตําบลเกาะลอย   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   

 ๔.๕ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะลอยกับตําบล 

โคกขี้หนอน 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะลอยกับตําบล 

หนาประดู  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะลอยกับตําบลบางนาง 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรกีับจังหวดัฉะเชิงเทรา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะลอยกับตําบลบางหัก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกเพลาะกับตําบลทาขาม 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกเพลาะกับตําบลวัดหลวง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกเพลาะกับตําบลวัดโบสถ   



 

๑๓ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

พานทอง 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวถนนกับตําบล 

สระส่ีเหล่ียม 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลหวัถนนกับตาํบลหนองปรอื  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวถนนกับตําบลไรหลักทอง   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวถนนกับตําบลวัดหลวง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหัวถนนกับตําบลทาขาม   

 ๔.๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดหลวงกับตําบล 

โคกเพลาะ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดหลวงกับตําบลทาขาม 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดหลวงกับตําบลหัวถนน  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดหลวงกับตําบลไรหลักทอง 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดหลวงกับตําบลวัดโบสถ  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากตะวันออก 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองปรือกับตําบลหัวถนน 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองปรือกับตําบล

หนองเหียง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองปรือกับตําบล 

ไรหลักทอง   

 ๔.๑๐ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดโบสถกับตําบล 

โคกเพลาะ   

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดโบสถ  กับตําบลวัดหลวง   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๑๕  ฟากตะวันออก  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดโบสถกับตําบล

หนาพระธาตุ   



 

๑๔ 

  ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง  จังหวัดชลบุรี  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง  -  หนองตําลึง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไรหลักทองกับตําบล 

วัดหลวง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไรหลักทองกับตําบลหัวถนน   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไรหลักทองกับตําบล

หนองปรือ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไรหลักทองกับตําบลหนองเหียง   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไรหลักทองกับตําบล

บานชาง 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไรหลักทองกับตําบล 

วัดหลวง 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองเหียงกับตําบล

หนองปรือ   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

เกาะจันทร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองเหียงกับตําบลนาวังหิน   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองเหียงกับตําบล

บานชาง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองเหียงกับตําบลไรหลักทอง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานชางกับตําบล 

ไรหลักทอง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานชางกับตําบลหนองเหียง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานชางกับตําบล 

หนองเหียง   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานชางกับตําบลนาวังหิน   

  ดานตะวันตก จดคลองหลวง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดเสนแบง เขตการปกครองระหวางตําบลหนาพระธาตุ   

กับตําบลวัดโบสถ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับถนนไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดเสนแบง เขตการปกครองระหวางตําบลหนาพระธาตุ   

กับตําบลบานเซิด 



 

๑๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

พานทอง 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานเซิดกับตําบล 

หนาพระธาตุ   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับถนนไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานเซิดกับตําบลหนองขยาด 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

พานทอง 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาวังหินกับตําบล

หนองเหียง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

เกาะจันทร   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาวังหินกับตําบลนาเริก   

  ดานตะวันตก จดคลองหลวง  ฝงตะวันออก  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลนาวังหินกับตําบลบานชาง 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาะจันทร 

กับอําเภอพนัสนิคม 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาะจันทรกับอําเภอ

บอทอง  และอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะจันทรกับตําบล 

ทาบุญมี  และเขตเทศบาลตําบลเกาะจันทร  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  

และบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาะจันทรกับอําเภอ

พนัสนิคม   



 

๑๖ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเกาะจันทร  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๑๐  

หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๗  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาบุญมีกับตําบล

เกาะจันทร  และอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาะจันทรกับอําเภอบอทอง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาะจันทรกับอําเภอ

พนัสนิคม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔  และหมายเลข  ๑.๕  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  

บริเวณหมายเลข  ๕.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  กองพันทหารราบ  ที่  ๒   

กรมทหารราบที่  ๑๑๑  และคายพนัสบดีศรีอุทัย 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาเริกกับตําบลนาวังหิน 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

เกาะจันทร   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาเริกกับตําบลหมอนนาง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาเริกกับตําบลหมอนนาง 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากใต  และเสนแบงเขต

การปกครองระหวางตําบลหนองขยาดกับตําบลบานเซิด   

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองขยาดกับตําบล

ทุงขวาง   

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอบานบึง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

พานทอง 

 ๔.๒๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงขวางกับตําบลนามะตูม 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงขวางกับตําบลหมอนนาง   

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอ

บานบึง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงขวางกับตําบล 

หนองขยาด   

 ๔.๒๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๔  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๘๔  

ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๖  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๑๗ 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหมอนนางกับตําบลนาเริก  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอเกาะจันทร  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอบอทอง 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพนัสนิคมกับอําเภอบานบึง 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหมอนนางกับตําบล 

ทุงขวาง   

 ๔.๒๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอพานทอง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมาบไผกับตําบล 

หนองบอนแดง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมาบไผกับตําบลบานบึง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๔  เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๒๗  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๒๗  เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลมาบไผกับตําบลหนอง

ซ้ําซาก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอเมืองชลบุรี 

 ๔.๒๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอพานทอง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอพนัสนิคม 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอ 

พนัสนิคม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองบอนแดงกับตําบลหนองอิรุณ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองบอนแดง   

กับตําบลหนองชาก  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองบอนแดงกับตําบลบานบึง  เสนตั้งฉากกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๑๒๗  เปนระยะ  ๓,๘๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองบอนแดง   

กับตําบลมาบไผ   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 

 ๔.๒๕ ที่ดินบริษัท  ตะวันออกคอนกรีตและวัสดุภัณฑ  จํากัด  ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๓๐๙  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๑๖๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๗๒๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๗๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  



 

๑๘ 

๓๔๓๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๓๒๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๓๒๘  และโฉนด

ที่ดินเลขท่ี  ๓๑๖๙๓  ตําบลหนองบอนแดง  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี   

 ๔.๒๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอ 

เกาะจันทร   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดสุวรรณกับตําบล

เกษตรสุวรรณ   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดสุวรรณกับตําบล

เกษตรสุวรรณ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดสุวรรณกับตําบลบอทอง   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดสุวรรณกับตําบลธาตุทอง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  

และบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๒๗ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองซ้ําซากกับตําบล

มาบไผ   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๔  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองซ้ําซากกับตําบลบานบึง   

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาเขาเขียว  เขตรกัษาพันธุสัตวปาเขาเขียว

และเขาชมพู  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอ 

เมืองชลบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๖  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

 ๔.๒๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอ 

เกาะจันทร 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอกวางทองกับตําบล

ธาตุทอง   

  ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองตะเคียน  เขตรักษาพันธุสัตวปา

แควระบม  และปาสียัด  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอบานบึง  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอพนัสนิคม 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอบานบึง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอพนัสนิคม 

 ๔.๒๙ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอ 

เกาะจันทร 



 

๑๙ 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลเกษตรสุวรรณกับตําบล

พลวงทอง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกษตรสุวรรณกับตําบลบอทอง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกษตรสุวรรณ   

กับตําบลธาตุทอง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกษตรสุวรรณกับตําบลวัดสุวรรณ   

 ๔.๓๐ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอเกาะ

จันทร   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลธาตุทองกับตําบลบอทอง   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอ

หนองใหญ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลธาตุทองกับตําบล 

บอกวางทอง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  และหมายเลข  ๗.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๓๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอ 

พนัสนิคม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอบอทอง 

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอ

หนองใหญ   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองอิรุณกับตําบล

หนองไผแกว  และเขตผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ -  หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองอิรุณกับตําบล

หนองชาก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองอิรุณกับตําบลหนองบอนแดง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๒  หมายเลข  ๒.๓  และหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว 

เปนสีมวง 

 ๔.๓๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองชากกับตําบล

หนองบอนแดง   

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองชากกับตําบล

หนองอิรุณ   



 

๒๐ 

  ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองชากกับตําบล

บานบึง  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๗  ฟากตะวันออก 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับหวยน้ําดํา  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งหวยน้ําดําบรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวหวยน้ําดํา  ฝงตะวันออก  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

 ๔.๓๓ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองชลบุรีกับอําเภอ

บานบึง 

  ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาเขาเขียว  เขตรกัษาพันธุสัตวปาเขาเขียว

และเขาชมภู  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองรีกับตําบล 

หนองขางคอก   

 ๔.๓๔ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลหนองขางคอกกับตําบล

หนองรี   

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขาเขียวและเขาชมภู  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 ๔.๓๕ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๔   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขาเขียวและเขาชมภู  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู   



 

๒๑ 

  ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา

เขียวและเขาชมภู  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบล 

บานบึงกับตําบลหนองซ้ําซาก 

 ๔.๓๖ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอทองกับตําบล 

วัดสุวรรณ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอทองกับตําบลเกษตรสุวรรณ 

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอทองกับตําบล 

พลวงทอง 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ

ปกครองระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบอทองกับอําเภอ

หนองใหญ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอทองกับตําบลธาตุทอง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๗.๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๓๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองใหญกับอําเภอ

บอทอง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง  และเขตเทศบาล

ตําบลหนองใหญ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๑๖  

หลักเขตท่ี  ๑๕  หลักเขตที่  ๑๔  กับหลักเขตที่  ๑๓   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหางสูงกับตําบล 

หนองเสือชาง 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองใหญกับอําเภอ

บานบึง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๔  และหมายเลข  ๒.๗  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ๔.๓๘ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองไผแกวกับตําบล

หนองอิรุณ   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอ

หนองใหญ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอ

หนองใหญ 



 

๒๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองไผแกวกับตําบล

คลองกิ่ว  และเขตผังเมอืงรวมชุมชนหัวกุญแจ  -  หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ  -  หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๗.๔  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๓๙ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพลวงทองกับตําบล

เกษตรสุวรรณ   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองตะเคียน  และเขตรักษา

พันธุสัตวปาแควระบม  และปาสียัด 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพลวงทองกับตําบลบอทอง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพลวงทองกับตําบลบอทอง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๔๐ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา

เขียวและเขาชมภู  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขาเขียวและเขาชมภู  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางพระกับตําบลหนองขาม   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 ๔.๔๑ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผแกว  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองกิ่วกับตําบล 

หนองไผแกว  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอหนองใหญ 

  ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานบึงกับอําเภอ 

ศรีราชา  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียวและเขาชมภู  และเขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาเขาชมภู   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๕  หมายเลข  ๒.๖  หมายเลข  ๒.๑๐  ท่ีกําหนดไว

เปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๓.๑  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๔.๔๒   



 

๒๓ 

ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  บริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  และ

บริเวณหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๔๒ ที่ดินบริษัท  แพนแลนด  จํากัด  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๔๐๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๒๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๒๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๒๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๗๒๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๑๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๑๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๙๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๗๐๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๓๐๙๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๓๐๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๗๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๗๕๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๗๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๗๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๗๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๗๖๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๗๖๓  ตําบลคลองกิ่ว  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  และที่ดินบริษัท  เทรชเชอร  ฮิลล  

จํากัด  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๙๒๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๔๙๒๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๐๔๙๘  และโฉนด

ที่ดินเลขท่ี  ๓๐๔๙๙  ตําบลคลองกิ่ว  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี   

 ๔.๔๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองขามกับตําบลบางพระ  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียวและเขาชมภู  และเขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาเขาชมภู 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๖   

  ดานใต   จดเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๕   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

 ๔.๔๔ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหนองใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง  เขตเทศบาล

ตําบลหนองใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๙   

กับหลักเขตท่ี  ๑๐   

  ดานตะวันตก    จดเขตเทศบาลตําบลหนองใหญ  หลักเขตที่   ๑๐   

หลักเขตท่ี  ๑๑  หลักเขตท่ี  ๑๒  หลักเขตท่ี  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๔  หลักเขตที่  ๑๕  หลักเขตที่  ๑๖   

หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  

๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 



 

๒๔ 

 ๔.๔๕ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองใหญกับอําเภอ

บอทอง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง   

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองใหญกับอําเภอ

บอทอง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง   

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองพลูกับอําเภอเขาซก 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองพลูกับตําบล

หนองใหญ 

 ๔.๔๖ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองเสือชาง   

กับตําบลหางสูง   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองเสือชาง   

กับตําบลหนองใหญ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองเสือชางกับตําบลเขาซก 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองใหญกับอําเภอบานบึง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง   

 ๔.๔๗ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีราชากับอําเภอบานบึง   

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีราชากับอําเภอบานบึง   

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ฟากตะวันออก   

 ๔.๔๘ โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๕๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๐๖๓  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๗๐๘๗๘   

ตําบลเขาคันทรง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   

 ๔.๔๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาซกกับตําบลคลองพลู 

  ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง   

  ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาซกกับตําบลหนองเสือชาง  

เขตเทศบาลตําบลหนองใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗   

กับหลักเขตท่ี  ๖   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  

๗.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 



 

๒๕ 

 ๔.๕๐ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางละมุงกับอําเภอ 

ศรีราชา   

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะเคียนเตี้ยกับตําบล

เขาไมแกว  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันตก  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบางละมุง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะเคียนเตี้ยกับตําบล

หนองปลาไหล   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  

จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง   

จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๕.๕ 

ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน

มีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๕๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ชบ.  ๓๐๑๘  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีราชากับอําเภอ 

บางละมุง 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ฟากตะวันออก   

 ๔.๕๒ ที่ดินบริษัท  อี  เอสบี  ทู  จํากัด  ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๗๘๘๐๑  ตําบลบอวิน   

อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   

 ๔.๕๓ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองปลาไหล   

กับตําบลตะเคียนเตี้ย   

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบางละมุง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองปลาไหล   

กับตําบลโปง 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง  

จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง   

จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๔.๕๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาไมแกวกับตําบล

ตะเคียนเตี้ย  และเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดชลบุรีกับ

จังหวัดระยอง 



 

๒๖ 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาไมแกวกับตําบลโปง  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบางละมุง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาไมแกวกับตําบลโปง  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบางละมุง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขาไมกับตําบล

ตะเคียนเตี้ย   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  

 ๔.๕๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโปงกับตําบล 

หนองปลาไหล  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบางละมุง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโปงกับ

ตําบลเขาไมแกว 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง  

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโปงกับตําบลหวยใหญ 

  ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

 ๔.๕๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหวยใหญกับตําบลโปง 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางละมุงกับอําเภอสัตหีบ   

  ดานตะวันตก จดเขตตามทายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปล่ียนแปลง

เขตสุขาภิบาลหวยใหญ  เปนเทศบาลตําบลหวยใหญ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๕๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสัตหีบกับอําเภอบางละมุง 

  ดานตะวันออก   จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ  

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  และเสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   



 

๒๗ 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพลูตาหลวง  กับตําบล

สัตหีบ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพลตาหลวงกับตําบลบางเสร  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลพลูตาเหลียงกับตําบลนาจอมเทียน   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําคลองหลวง

รัชชโลทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําคลองหลวง

รัชชโลทร  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําคลองหลวง

รัชชโลทร  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

กับริมอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับริมอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําคลองหลวง

รัชชโลทร  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร  บรรจบกับขอบอางเก็บน้ํา

คลองหลวงรัชชโลทร 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากตอจากริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว  ฝงตะวันออก  

ที่จุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียวบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว  ไปทางทิศตะวันออก

เฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

กับริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว   

ฝงตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียวบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองน้ําเขียว 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ  

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ  

ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองคอ  



 

๒๘ 

ฝงใต  ที่จุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บน้ําหนองคอบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองคอ  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๔๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ  

ฝงตะวันตก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากตอจากริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน  ฝงตะวันออก  

ที่จุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บหวยสะพานบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน  

ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน  

และทางหลวงชนบท  ชบ.  ๑๐๓๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน  

ฝงตะวันตก   

 ๕.๕ ดานเหนือ   จดเสนตรงท่ีลากตอจากริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง  ฝงเหนือ   

ท่ีจุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บน้ําหนองกลางดงบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง  

ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง  

ฝงใต   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง  

ฝงตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บน้ําหนองกลางดงบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ํา  ภูติอนันต  

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   

กับริมอางเก็บน้ําภูติอนันตไปทางทิศใต  จนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําภูติอนันต  ฝงเหนือ  ท่ีจุดซึ่งแนวสันเขื่อน

อางเก็บน้ําภูติอนันตบรรจบกับริมอางเก็บน้ําภูติอนันต  และเสนตรงที่ลากตอจากริมอางเก็บน้ําภูติอนันต  

ฝงใต  ที่จุดซึ่งแนวสันเขื่อนอางเก็บน้ําภูติอนันตบรรจบกับริมอางเก็บน้ําภูติอนันตไปทางทิศใต  จนบรรจบ

กับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําภูติอนันต 



 

๒๙ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําภูติอนันต  

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมอางเก็บน้ําภูติอนันต  

ฝงใต 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากตอจากแนวชายฝงทะเลอาวไทย  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวชายฝงทะเลอาวไทย  เปนระยะ  

๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานตะวันออก   จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากตอจากเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  หลักเขตที่  ๔  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงอาวไทย 

 ๖.๒ เกาะขามนอย 

 ๖.๓ เกาะปรง   

 ๖.๔ เกาะจุน 

 ๖.๕ ดานเหนือ   จดเขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

  ดานตะวันออก   จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต   จดเสนตรง ท่ีลากตอจากแนวเขตเทศบาลตําบลบางเสร   

หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเล

อาวไทย 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๗.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทาบุญมี  และปาบอทอง   

 ๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเขียว  เขตรักษาพันธุ สัตวปาเขาเขียวและเขาชมภู  และ 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาชมภู 

 ๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองตะเคียน  และเขตรักษาพันธุสัตวปาแควระบม  และปาสียัด 

 ๗.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหินดาดและปาเขาไผ 

 ๗.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแดง  และปาชุมนุมกลาง 



 

๓๐ 

 ๗.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเรือแตก 

 ๗.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบางละมุง    

 ๗.๘ เขตหามลาสัตวปา  ปาเขาชีโอน 

 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดชลบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท 
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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