
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เรื่อง  แผนผังการใชป้ระโยชน์ในทีด่ิน  และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ 

ระบบสาธารณูปโภค  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11  วรรคหนึ่ง  (7)  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
เรื่อง  แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงท้ายประกาศนี้  
เว้นแต่พ้ืนที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  ตามที่มีกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
ที่ก าหนดในประกาศนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พ้ืนที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่
ตามข้อ  ๒   

หมวด  ๑ 
หลักการในการวางและจดัท าแผนผงัการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และแผนผังการพัฒนา 

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค 
 
 

ข้อ ๔ การวางและจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้  ได้ด าเนินการตามหลักวิชาการ  
ผังเมือง  มีความสอดคล้องกับแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ค านึงถึง  
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับ  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย  และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้  ระบบสาธารณูปโภค  
ระบบคมนาคมและขนส่ง  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบการตั้งถิ่นฐานและ  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ภูมิสังคม  ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย  อุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ  และการประกอบกิจการ  ระบบบริหารจัดการน้ า  ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ  
ระบบป้องกันอุบัติภัย  นอกจากนั้นได้ค านึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน  สุขภาวะของประชาชน  
สภาพแวดล้อม  และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย  ทั้งนี้  โดยสร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนในพื้นที่  และรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย  ประชาชน  และชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

หมวด  ๒ 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนผัง 

 
 

ข้อ ๕ แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคพร้อมด้วยข้อก าหนด  ได้จัดท าขึ้นเ พ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม   
การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมและการขนส่ง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให้สอดคล้อง  และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนในอนาคต 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในเขตตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามแผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน  แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๓ 
แผนผังและข้อก าหนด 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
แผนผังการใชป้ระโยชน์ในทีด่ิน 

 
 

ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ในที่ดินตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินท้ายประกาศนี้    
ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินประเภท  พ.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  การค้า  การบริการ  และการท่องเที่ยว
ระดับประเทศและนานาชาติ  จ าแนกเป็นบริเวณ  พ. - ๑  ถึง  พ. - ๗   

(๒) ที่ดินประเภท  ม.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชนเมือง  มีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนเมือง  รองรับการขยายตัวของศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก  และศูนย์กลางหลัก
ระดับอ าเภอ  รองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และบริการขั้นพ้ืนฐาน  จ าแนกเป็นบริเวณ  
ม. - ๑  ถึง  ม. - ๕๓   

้หนา   ๒
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(๓) ที่ดินประเภท  รม.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้มอ่อนมีจุดสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทรองรับ  
การพัฒนาเมือง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
บริเวณชานเมือง  จ าแนกเป็นบริเวณ  รม. - ๑  ถึง  รม. - ๕๖ 

(๔) ที่ดินประเภท  ขก.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริม 
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับโครงการส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานให้การพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  จ าแนกเป็นบริเวณ   
ขก. - ๑  ถึง  ขก. - ๕ 

(๕) ที่ดินประเภท  ขอ.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ  
ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศั กยภาพของพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  จ าแนกเป็นบริเวณ  ขอ. - ๑  ถึง  ขอ. - ๒๓ 

(๖) ที่ดินประเภท  อ.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนา
อุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับพ้ืนที่ตอ่เนื่องจากเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษส าหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ  หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต  อุตสาหกรรมบริการ  และคลังสินค้า   
จ าแนกเป็นบริเวณ  อ. - ๑  ถึง  อ. - ๖๗ 

(๗) ที่ดินประเภท  ชบ.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม  จ าแนกเป็นบริเวณ  ชบ. - ๑  ถึง  ชบ. - ๑๕   

(๘) ที่ดินประเภท  สก.  ที่ก าหนดไว้เปน็สีเขยีวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสรมิเกษตรกรรม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งอาหารของพ้ืนที่  ส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  
และสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ  จ าแนกเป็นบริเวณ  สก. - ๑  ถึง  สก. - ๘ 

(๙) ที่ดินประเภท  ปก.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทที่
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จ าแนกเป็นบริเวณ  ปก.  - ๑  ถึง  
ปก. - ๖   

(๑๐) ที่ดินประเภท  ล.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส้นทแยงสีฟ้า  ให้เป็นที่ ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือนันทนาการและการสงวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณแหล่งน้ า  ชายฝั่งทะเล  พื้นที่ต้นน้ า  จ าแนกเป็นบริเวณ  ล. - ๑  ถึง  ล. - ๓๒ 

(๑๑) ที่ดินประเภท  อป.  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  
 ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวน  

้หนา   ๓
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และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จ าแนกเป็นบริเวณ  อป. - ๑  
ถึง  อป. - ๑๒ 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภท  พ.  เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และกิจการอื่น  
นอกจากข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่
โรงงานล าดับที่  ๑๐๖ 

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข   
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภท  ม.  เป็นที่ดินประเภทชุมชนเมือง  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการ 

อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และกิจการอื่น  นอกจากข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่
โรงงานล าดับที่  ๑๐๖ 

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   

(๔) คลังสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๕) สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่  
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๖) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
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(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  เว้นแต่ 
 (9.1) ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
 (9.2) ที่ตั้งอยู่ภายในระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 

สามสนามบิน 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าบางปะกง  แม่น้ าประแสร์  คลองสียัด  คลองระบม  คลองท่าลาด   
คลองหลวง  และคลองใหญ่  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของคลองนครเนื่องเขต  คลองแสนแสบ  คลองประเวศบุรีรมย์  คลองพระองค์เจ้า 
ไชยานุชิต  คลองพานทอง  คลองส าโรง  และคลองหินลอย  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท  รม.  เป็นที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง  ให้ใช้ประโยชน์   
ในที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และกิจการอื่น  
นอกจากข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่โรงงาน 
ล าดับที่  ๑๐๖ 

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการ
จ าหน่าย 

(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  เว้นแต่   

ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าบางปะกง  แม่น้ าประแสร์  คลองสียัด  คลองระบม  คลองท่าลาด   
คลองหลวง  และคลองใหญ่  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของคลองนครเนื่องเขต  คลองแสนแสบ  คลองโพล้  คลองประเวศบุรี รมย์   
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองพานทอง  คลองส าโรง  และคลองหินลอย  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท  ขก.  เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ  
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  
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สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  กิจการวิจัยและพัฒนา  และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท  ขอ.  เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการ
อุตสาหกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  กิจการวิจัยและพัฒนา  และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท  อ.  เป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และกิจการอื่น  นอกจากข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เว้นแต่  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้าของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าบางปะกง  และคลองใหญ่  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของคลองกร า  คลองระเวิง  คลองชากเจ้าเดียว  คลองบางนาง  คลองบางหัก   
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองภูไทร  คลองพานทอง  และคลองหินลอย  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท  ชบ.  เป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือ 
การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และกิจการอื่น  นอกจากข้อหา้ม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประกอบอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  โครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เว้นแต่  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้าของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด   

(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของคลองใหญ่  คลองมาบพลงหลวง  และคลองหลวง  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 
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การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า  ให้มีระยะห่างจากริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาตขิองคลองเขาจุก  คลองโพล้  คลองกร า  คลองระเวิง  คลองชากเจ้าเดยีว  คลองนอ้ย  
คลองประเวศบุรีรมย์  คลองพานทอง  คลองภูไทร  คลองส าโรง  และคลองหินลอย  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท  สก.  เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม  อนุรักษ์เกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
และกิจการอื่น  นอกจากข้อห้าม  ดังต่อไปนี้   

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (1.1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดประเภทและชนิดของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
ที่มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองแสนแสบ  คลองโพล้  คลองนครเนื่องเขต   
คลองประเวศบุรีรมย์  และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

 (1.2) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรม 
ที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่โรงงานล าดับที่  ๑๐๖  ที่มีระยะห่างจาก
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองแสนแสบ  คลองโพล้  คลองนครเนื่องเขต  คลองประเวศบุรีรมย์  
และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

 (1.3) โรงงานล าดับที่  ๘๘  ที่ไม่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ  โรงงานล าดับที่  ๘๙  โรงงาน 
ล าดับที่  ๑๐๑  และโรงงานล าดับที่  ๑๐๕  ที่มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองแสนแสบ  
คลองโพล้  คลองนครเนื่องเขต  คลองประเวศบุรีรมย์  และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  ไม่น้อยกว่า   
๕๐  เมตร 

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการ
จ าหน่าย 

(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เว้นแต่  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  และโรงแรมประเภท  ๒  

ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท  ปก.  เป็นที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน   
เพื่อเกษตรกรรม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์  
ในที่ดินเช่นเดียวกับที่ดินประเภท  ชบ.   

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท  ล.  เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ   
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมงหรือเกี่ยวข้องกับการประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์  
ในที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  การประมง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และกิจการอื่น  นอกจากข้อห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าในภาชนะ  
โดยไม่มีการผลิตและโรงงานเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  โดยไม่มีการผลิตที่ประกอบกิจการโดย
ไม่ก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  ที่มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ าหรือล าคลอง  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

(๒) คลังสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  เว้นแต่คลังสินค้า   
ที่มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าหรือล าคลอง  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

(๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๙) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  และโรงแรมประเภท  ๒  

ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  เขตอุทยาน

แห่งชาติ  และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้ มครอง
ดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท  อป.  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน   
เพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ   
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์  
ในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   

(๑) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย   

(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๕) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล   
(๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๙ โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและ  

ยังประกอบกิจการอยู่  ให้ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  และให้รวมถึงการขยายพ้ืนที่ในแปลงที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติหรือ
ถนนคั่นระหว่างแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   

ข้อ ๒๐ เมื่อแผนผังนี้มีผลใช้บังคับแล้ว  หากมีกรณีที่ต้องปรับปรุงแผนผังให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก  ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ร่วมกับ  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการปรับปรุงแผนผัง  ตามมาตรา  ๓๐   
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๑  แล้วเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ความเห็นชอบ  และคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  ตามมาตรา  ๓๒  ต่อไป 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๒ 
แผนผังระบบสาธารณปูโภค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 
 
 

ข้อ ๒๑ แผนผังระบบสาธารณูปโภค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบ 
การควบคุมและขจัดมลภาวะ  ได้จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะอย่างทั่วถึง  เพียงพอ  และได้มาตรฐาน   

ข้อ ๒๒ โครงการระบบสาธารณูปโภค  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงการประเภท  สภ.  ๑  ให้เป็นโครงการสถานีดับเพลิง  จ าแนกเป็น  ๒  ประเภท  

ดังนี้ 
 (๑.๑) โครงการประเภท  สภ.  ๑ - ๑  ให้เป็นโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง  จ านวน  

๘๐  แห่ง 
 (๑.๒) โครงการประเภท  สภ.  ๑ - ๒  ให้เป็นโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง  จ านวน  

๓  แห่ง 
ข้อ ๒๓ โครงการระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงการประเภท  สภ.  ๒  ให้เป็นโครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  จ านวน  

๑๑  แห่ง 
(๒) โครงการประเภท  สภ.  ๓  ให้เป็นโครงการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน  จ าแนกเป็น   

๒  ประเภท  ดังนี้ 
 (๒.๑) โครงการประเภท  สภ.  ๓ - ๑  ให้เป็นโครงการปรับปรุงระบบบ าบดัน้ าเสียชมุชน  

จ านวน  ๑๖  แห่ง 
 (๒.๒) โครงการประเภท  สภ.  ๓ - ๒  ให้เป็นโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  

จ านวน  ๕๑  แห่ง 
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานและโครงการ   

เพ่ือพัฒนาตามวัตถุประสงค์  นโยบาย  มาตรการและวิธีด าเนินการ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนผังระบบ
สาธารณูปโภค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 

ข้อ ๒๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  เพ่ือพัฒนา 
ตามแผนงานและโครงการตามแผนผังระบบสาธารณูปโภค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๓ 
แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง 

 
 

ข้อ ๒๖ โครงการระบบคมนาคมขนส่งประเภทถนน  ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในบริเวณ   
แนวถนนสาย  ก  ถนนสาย  ข  ถนนสาย  ค  ถนนสาย  ง  ถนนสาย  จ  ถนนสาย  ฉ  ถนนสาย  ช   
ถนนสาย  ฌ  ถนนสาย  ญ  และถนนสาย  ฎ  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง   
ข้อ ๒๗ โครงการระบบคมนาคมขนส่งประเภทสถานีขนส่ง  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้   
(๑) โครงการประเภท  คส.  ๑  ให้เป็นโครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน  จ านวน  ๑  แห่ง   
(๒) โครงการประเภท  คส.  ๒  ให้เป็นโครงการปรับปรุงท่าเรือ  จ านวน  ๔  แห่ง   
(๓) โครงการประเภท  คส.  ๓ - ๑  ให้เป็นโครงการปรับปรุงสถานีรถไฟ  จ านวน  ๙  แห่ง 
(๔) โครงการประเภท  คส.  ๓ - ๒  ให้เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ  จ านวน  ๒  แห่ง 
(๕) โครงการประเภท  คส.  ๔  ให้เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง  จ านวน   

๑๐  แห่ง   
ข้อ ๒๘ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานและโครงการ   

เพ่ือพัฒนาตามวัตถุประสงค์  นโยบาย  มาตรการ  และวิธีด าเนินการ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนผัง  
ระบบคมนาคมและขนส่ง   

ข้อ ๒๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  เพ่ือพัฒนา 
ตามแผนงานและโครงการตามแผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง   

ส่วนที ่ ๔ 
แผนผังระบบการตั้งถิน่ฐานและภูมิสงัคม 

 
 

ข้อ ๓๐ แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม  มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนผัง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือวางระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐานตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่เพ่ือรองรับ   
การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  การบริการสาธารณะ  ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและคมนาคมขนส่ง  ให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  ให้เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน  และแผนผังโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  และรองรับการขยายตัวของประชากร
และกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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(๒) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่  พร้อมทั้งสงวนรักษาและ
อนุรักษ์ชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์   

(๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองใหม่โดยใช้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  พร้อมทั้งรักษา
และปรับปรุงเมืองเก่าให้เกิดเอกลักษณ์และคุณค่าของชุมชนเมืองเก่า 

(๔) ส่งเสริมการก าหนดพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับลักษณะ  
ทางกายภาพของพ้ืนที่และเอกลักษณ์ของชุมชน  ตามกลุ่มศักยภาพ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วยการท่องเที่ยวในชุมชนแหล่งธรรมชาติ
และเกษตรกรรม  การท่องเที่ยวในชุมชนแหล่งวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ   

(๕) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมอืงและการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม  โดยเฉพาะกลุ่มเมืองอนรุกัษ์
ชุมชนดั้งเดิม  กลุ่มเมืองอุตสาหกรรม  กลุ่มเมืองการค้า  และกลุ่มเมืองท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า   
ทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม  ด ารงรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม  สร้างประสิทธิภาพ  
ในการผลิต  สร้างมูลค่าสินค้า  และการบริการ   

ส่วนที ่ ๕ 

แผนผังระบบบริหารจัดการน้ า 
 
 

ข้อ ๓๑ แผนผังระบบบริหารจัดการน้ า  จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการน้ า 
ให้เหมาะสม  เพียงพอกับความต้องการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน   

โครงการระบบบริหารจัดการน้ า  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงการประเภท  บน.  ๑  ให้เป็นโครงการโรงผลิตน้ าประปา  จ าแนกเป็น  ๒  ประเภท  

ดังนี้ 
 (๑.๑) โครงการประเภท  บน.  ๑ - ๑  ให้เป็นโครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปา  

จ านวน  ๔๒  แห่ง 
 (๑.๒) โครงการประเภท  บน.  ๑ - ๒  ให้เป็นโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา  

จ านวน  ๓  แห่ง 
(๒) โครงการประเภท  บน.  ๒  ให้เป็นโครงการอ่างเก็บน้ า  ระบบเชื่อมโยงและผันน้ า   

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน  จ าแนกเป็น  ๔  ประเภท  ดังนี้ 
 (๒.๑) โครงการประเภท  บน.  ๒ - ๑  ให้เป็นโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๘  แห่ง 
 (๒.๒) โครงการประเภท  บน.  ๒ - ๒  ให้เป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๖  แห่ง 
 (๒.๓) โครงการประเภท  บน.  ๒ - ๓  ให้เป็นโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าดิบ  จ านวน  

๑  แห่ง 
 (๒.๔) โครงการประเภท  บน.  ๒ - ๔  ให้เป็นโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ าดิบ  จ านวน  ๑  แห่ง 
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(๓) โครงการประเภท  บน.  ๓  ให้เป็นโครงการปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วม  จ านวน  ๔  แห่ง 

(๔) โครงการประเภท  บน.  ๔  ให้เป็นโครงการก่อสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมชุมชนเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองและเศรษฐกิจส าคัญ  จ านวน  ๑๐  แห่ง 

(๕) โครงการประเภท  บน.  ๕  ให้เป็นโครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วม  จ านวน  ๓  แห่ง 
(๖) โครงการประเภท  บน.  ๖  ให้เป็นโครงการปรับปรุงคลองเพ่ือการระบายน้ า  จ านวน   

5  แห่ง   
(๗) โครงการประเภท  บน.  ๗  ให้เป็นโครงการก่อสร้างท่อ  อุโมงค์ผันน้ าเพ่ือการระบายน้ า

และป้องกันน้ าท่วม  จ านวน  ๑  แห่ง   
(๘) โครงการประเภท  บน.  ๘  ให้เป็นโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม

พ้ืนที่เมืองพัทยาและชุมชนต่อเนื่อง  จ านวน  ๑  แห่ง 
(๙) โครงการประเภท  บน.  ๙  ให้เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นแก้มลิง   

๑  แห่ง 
ข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานและโครงการ   

เพ่ือพัฒนาตามวัตถุประสงค์  นโยบาย  มาตรการและวิธีด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนผัง  
ระบบบรหิารจัดการน้ า 

ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  เพ่ือพัฒนา   
ตามแผนงานและโครงการตามแผนผังระบบบริหารจัดการน้ า 

ส่วนที ่ ๖ 
แผนผังระบบปอ้งกนัอุบตัิภยั 

 
 

ข้อ ๓๔ แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย  ได้จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันอุบัติภัย
ให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน  โครงการระบบป้องกันอุบัติภัย   
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้   

(๑) โครงการประเภท  ปอ.  ๑  ให้เป็นโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง  จ านวน  ๔๕  แห่ง 
(๒) โครงการประเภท  ปอ.  ๒  ให้เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด  จ านวน  ๓  แห่ง 
ข้อ ๓๕ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานและโครงการ   

เพ่ือพัฒนาตามวัตถุประสงค์  นโยบาย  มาตรการ  และวิธีด าเนินการ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนผัง 
ระบบป้องกันอุบัติภัย 

ข้อ ๓๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  เพ่ือพัฒนา 
ตามแผนงานและโครงการตามแผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย   
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หมวด  ๔ 
นโยบาย  มาตรการ  และวธิีด าเนนิการเพ่ือปฏิบตัิตามวัตถุประสงคข์องแผนผัง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
แผนผังการใชป้ระโยชน์ในทีด่ิน 

 
 

ข้อ ๓๗ แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนผัง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามที่ 
ได้ก าหนดไว้ในแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละประเภท 

(๒) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม  พิจารณา
ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวป้องกันสภาพแวดล้อมของการประกอบอุตสาหกรรม  และ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด  ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจาก 
การประกอบอุตสาหกรรม  โดยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง  รวมถึงการควบคุม
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

(๓) ส่งเสริมการจัดให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีให้คงอยู่  และป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ไม่ให้รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส าคัญ  พร้อมทั้งส่งเสริม 
การวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร  
ที่เหมาะสมกับระบบชลประทาน  เพ่ือให้พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นฐานการผลิตอาหาร 
ที่ปลอดภัยและยั่งยืน 

(๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ให้กลับคืนสู่สภาพที่สมดุลและสมบูรณ์  เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุล 
ของระบบนิเวศ  ควบคู่ไปกับการควบคุมและการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่และ 
มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของทรัพยากร  และเพื่อป้องกันการรุกล้ า
เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่หวงห้ามซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

ส่วนที ่ ๒ 
แผนผังระบบสาธารณปูโภค 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และระบบการควบคมุและขจดัมลภาวะ 
 
 

ข้อ ๓๘ แผนผังระบบสาธารณูปโภค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และระบบ
การควบคุมและขจัดมลภาวะ  มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนผัง  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๑) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  รองรับปริมาณขยะสะสมได้อย่าง
เพียงพอ   

(๒) ส่งเสริมการจัดน้ าเสียชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
(๓) ส่งเสริมให้มีสถานีดับเพลิงที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   
ข้อ ๓๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานและโครงการตามที่ได้จัดล าดับความส าคัญ  

ของโครงการที่เสนอไว้  เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ของแผนผังระบบสาธารณูปโภค
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 

ข้อ ๔๐ กรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะอื่น  ๆ  ในเขตแผนผัง 
การพัฒนา  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ควรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดในแผนผงั  
ระบบสาธารณูปโภค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ   

ส่วนที ่ ๓ 
แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง 

 
 

ข้อ ๔๑ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง  มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนผัง  ดังต่อไปนี้   

(๑) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ทั้ งทางระบบถนน  ระบบราง  ระบบคมนาคมทางอากาศ   
ระบบคมนาคมทางน้ า  และระบบขนส่งสาธารณะ 

(๒) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้สามารถรองรับการเดินทางเชื่อมโยง
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับภูมิภาคอื่น ๆ  ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน  และ 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๔๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานและโครงการตามที่ได้จัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการที่เสนอไว้  เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนผังระบบคมนาคมและ
ขนส่ง 

ข้อ ๔๓ กรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งอื่น ๆ   
ในเขตแผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง  ควรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับที่เสนอในแผนผัง  
ระบบคมนาคมและขนส่ง   

้หนา   ๑๕
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ส่วนที่  ๔ 
ระบบนเิวศและสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสมแกก่ารประกอบอตุสาหกรรมเปา้หมาย  อุตสาหกรรมเปา้หมายพิเศษ  

และการประกอบกิจการ 
 
 

ข้อ ๔๔ การจัดท าระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ  และการประกอบกิจการ  มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมและสนับสนุนการรวมกลุ่มหรือเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ที่ต่อเนื่องกัน  ในลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรม  โดยให้มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สร้าง
ผลกระทบกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมค านึงถึงผลกระทบกับระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม 

(๓) ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม   
ควรค านึงถึงอตุสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบกับระบบนเิวศและสิ่งแวดล้อม 

(๔) ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ก าหนดมาตรการป้องกันบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) ให้การประกอบการนิคมอุตสาหกรรม  การจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม  สวนอุตสาหกรรม  
และพ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีระบบก าจัดขยะ  ก าจัดกากของเสีย  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที ่ ๕ 
แผนผังระบบบริหารจัดการน้ า 

 
 

ข้อ ๔๕ แผนผังระบบบริหารจัดการน้ า  มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนผัง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมการจัดการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนให้เพียงพอกับกิจกรรมในพ้ืนที่  และสอดคล้อง
กับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

(๒) ส่งเสริมการบริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐาน  ให้บริการอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองและเศรษฐกิจส าคัญ

อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้ปลอดภัยจากปัญหาน้ าท่วม 
ข้อ ๔๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานและโครงการ  ตามที่ได้จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการที่เสนอไว้  เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนผังระบบบริหารจัดการน้ า 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๔๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าอื่น ๆ  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ควรมีแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนผังระบบบริหารจัดการน้ า 

ส่วนที ่ ๖ 
แผนผังระบบปอ้งกนัอุบตัิภยั 

 
 

ข้อ ๔๘ แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย  มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนผัง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีสถานีดับเพลิงที่ให้บริการในบริเวณพ้ืนที่ป้องกันอุบัติภัยที่สามารถรองรับ  
อุบัติภัยจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือภัยพิบัติอื่น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

(๒) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับสารเคมี  วัตถุอันตรายของการประกอบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  เพ่ือรองรับภาวะฉุก เฉิน  และ
อุบัติภัย  รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนอพยพ  เพ่ือใช้ในการวางแผนป้องกัน
และเฝ้าระวังอุบัติภัย 

ข้อ ๔๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานและโครงการตามที่ได้จัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการที่เสนอไว้  เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย 

ข้อ ๕๐ กรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยอื่น ๆ  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ควรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับที่เสนอในแผนผังระบบ
ป้องกันอุบัติภัย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

้หนา   ๑๗
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รายการประกอบแผนผังการใชประโยชนในท่ีดินทายประกาศ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2562 

 

 การใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามแผนผังการใชประโยชนในท่ีดินทายประกาศ ตามท่ีกําหนดไว คือ  

 1. ท่ีดินประเภท พ. - 1 ถึง พ. - 7 ท่ีกําหนดไวเปนสแีดง ใหเปนท่ีดินประเภทศูนยกลางพาณิชยกรรม 

มีรายการดังตอไปนี้  

  พ. - 1  ดานเหนือ   จดถนนสาย ฎ 1 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 32๐๐ ฟากตะวันตก และถนนมรุพงษ

ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนศรีโสธร ฟากเหนือ และถนนเทพคุณากร ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดท า ง หล ว ง แผ น ดิ นห มา ย เ ล ข  3๑๔  ฟ าก ตะ วั น ออ ก  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ฟากตะวันออก 

  พ. - 2  ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากใต และเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 34๔ 

     ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก และเสนขนาน 

ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลพัฒนา 

     ดานใต   จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)       

ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา 

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 500 เมตร 

     ดานตะวันตก  จดชายฝงทะเลอาวไทย เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงชนบท ชบ. 1073 ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนพระยาสัจจา ฟากตะวันออก ซอยบานสวน - 

สุขุมวิท 13 ฟากใต ถนนโรงพยาบาลเกา ฟากตะวันออก ถนนวชิรปราการ ฟากตะวันออก และถนนพิพิธ  

ฟากตะวันออก 

  พ. - 3  ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)   

ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๒๔๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ ๑,๘00 เมตร 

และเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๔1 

 



2 
 

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ฎ ๒ ฟากตะวันตก และถนนสาย ช ๖ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก ท่ีจุดซึ่ง

อยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับถนนศรีราชา - หนองยายบู ไปทางทิศใตตามแนวทางรถไฟ   

สายตะวันออก เปนระยะ 2,๕00 เมตร เขาน้ําซับ เขาใหญ เขาพระครู เขาขวาง เขาไผ เขาหินขาว เขาโพธิ์ใบ

เขาหนองอาง และเขาแหลมฉบัง 

     ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก  

เขาน้ําซับ เขาใหญ เขาพระครู เขาขวาง เขาไผ เขาหินขาว เขาโพธิ์ใบ เขาหนองอาง เขาแหลมฉบัง เขตทาเรือศรีราชา          

ฮารเบอร และชายฝงทะเลอาวไทย 

  พ. - 4  ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓6 และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓6 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดคลองใหญ ฝงเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดชายฝงทะเลอาวไทย เขาพระตําหนัก ถนนพัทยาสาย ๑  

ฟากตะวันออก และถนนเลียบชายหาด ฟากตะวันออก 

  พ. - 5  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ 700 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหวยมะหาด ปาเขานัง่ยอง และปาเขาครอก  

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  

ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๗๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)       

เปนระยะ 2,๐00 เมตร 

     ดานใต   จดทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ ฟากเหนือ และถนนสาย ฌ 20 

ฟากตะวันตก 

     ดานตะวันตก  จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 

  พ. - 6  ดานเหนือ   จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3๓๑ 

     ดานใต   จดฐานทัพเรื อสัตหีบ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓  

(ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3๓๑ เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน เขาสัตหีบ เขาฉลาม 

เขากระชาย และเขาพลตูาหลวง  
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  พ. - 7  ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุมวิท) ฟากเหนือ  

และแมน้ําระยอง ฝงตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันตก  จดถนนทาบรรทุก ฟากตะวันออก และทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ 

ฟากตะวันออก 

 2. ท่ีดินประเภท ม. - 1 ถึง ม. - 53 ท่ี กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนท่ีดินประเภทชุมชนเมือง  

มีรายการดังตอไปนี้  

  ม. - 1  ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 ฟากใต   

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 2,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๒๐๐ 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3124 และเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบางน้ําเปรี้ยว - บางขนาก   

     ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 ฟากตะวันออก 

  ม. - 2  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล 1 

และเสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 ฟากเหนือ

และฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4016  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 เปนระยะ 2,400 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3481 และเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 ฟากใต 

และฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4016 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 เปนระยะ 1,300 เมตร เสนขนาน

ระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 และเสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงชนบท ฉช. 4016 

  ม. - 3  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ฉช. ๒๐๒๙ 

เสนขนานระยะ 1,0๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ และเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3076 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 บรรจบกับ 

ถนน อบจ. ฉช. ๒๐๒๙ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 เปนระยะ 500 เมตร 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ฟากตะวันตก   
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     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ฟากตะวันตก

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4023 ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 เปนระยะ 300 เมตร และเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 ฟากใตและฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 

บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4023 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444       

เปนระยะ 1,200 เมตร   

  ม. - 4  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบต. ฉช. 3066 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้ งฉากกับถนน อบต. ฉช. 3066 ฟากเหนือและฟากใต              

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนน อบต. ฉช. 3066 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4050 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนน อบต. ฉช. 3066 เปนระยะ 1,200 เมตร       

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 2๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบต. ฉช. 3066 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับถนน อบต. ฉช. 3066 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยู

หางจากถนน อบต. ฉช. 3066 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4050 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตาม 

แนวถนน อบต. ฉช. 3066 เปนระยะ 3,000 เมตร  

  ม. - 5  ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดถนน อบจ. ฉช.3014 ฟากตะวนัตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 4,000 เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ฉช. 3014 

  ม. - 6  ดานเหนือ   จดถนนสาย ญ 2 ฟากใต เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทพพนม และเสนขนาน 

ระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๐๔ ฟากเหนือและฟากใต 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 30๔ เปนระยะ 1,๕00 เมตร เสนขนาน 

ระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ เสนขนานระยะ ๗๕0 เมตร กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๔๕ และถนนสาย ญ 2 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3๒๔๕ และเสนขนานระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304  

     ดานตะวันตก  จดถนนสาย ญ 2 ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ 450 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 คลองทาลาด ฝ งเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๑๒ และเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ 
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  ม. - 7  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304 และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฎ 1 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3200 แมน้ําบางปะกง ฝงเหนือ เสนตรงท่ีลากจากริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

จนบรรจบกับถนนสาย ช ๒ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากตะวันออก  

ที ่จ ุดซึ ่งอยู ห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 304  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 เปนระยะ 2,300 เมตร แมน้ําบางปะกง      

ฝงตะวันออก เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 เสนขนาน 

ระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 365 เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลาง        

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 คลองลาดขวาง ฝงเหนือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันออก 

และทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันตก ซ่ึงเปน 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ เสนตรงท่ีลากจากเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนขนาน

ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

ชนบท ฉช. 3001 เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 เสนขนาน 

ระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟ

สายตะวันออก เปนระยะ 6,800 เมตร ทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต เสนตั้งฉากกับทางรถไฟ 

สายตะวันออก ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก เปนระยะ 2,500 เมตร เสนขนานระยะ 600 เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ถนนสาย ฌ 2 ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ 3,000 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมืองดานเหนือ) 

  ม. - ๘  ดานเหนือ   จดคลองทาลาด ฝงใต 

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ฌ 4 ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ 1,200 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3121 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3121 ฟากตะวันออก  

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3121 บรรจบกับถนนระเบียบกิจอนุสรณ ไปทางทิศตะวันออก

เฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๑๒๑ เปนระยะ 1,500 เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3121 และแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันออก   

  ม. - ๙  ดานเหนือ   จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากใต 
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     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

     ดานใต   จดเสนต้ังฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ 

เปนระยะ 2,000 เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

  ม. - 10  ดานเหนือ  จด เ ส น ตั ้ง ฉ า กก ับท า งหล ว งแผ น ด ินหมาย เ ล ข  3076  

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3640 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076  

เปนระยะ 2,000 เมตร 

     ดานตะวันออก จดคลองสียัด ฝงตะวันตก เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 3640 

     ดานใต   จด เ ส น ตั ้ง ฉ า กก ับท า งหล ว งแผ น ด ินหมาย เ ล ข  3640                 

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ที ่จ ุดซึ ่งอยู ห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3640 บรรจบ 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3640  

เปนระยะ 1,000 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3640 และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 

  ม. - 11  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล          

สายบานโพธิ์ - ดอนสีนนท และเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3122 

     ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก   

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3122  และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ - ดอนสีนนท 

     ดานตะวันตก จดแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันออก  

  ม. - ๑๒  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 และกองกํากับการ 2 กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระยาสุรสีห) 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3121 เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 3010 และทางหลวงชนบท 

ฉช. 3015 ฟากใต 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 3010

และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3121 
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  ม. - 13  ดานเหนือ  จดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ 500 เมตร

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานใต   จดแมน้ํ าบางปะกง ฝ งเหนือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก ถนนสุขุมวิทสายเกา ฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับถนนสุขุมวิทสายเกา ฟากตะวันตก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสุขุมวิทสายเกาบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตามแนวถนนสุขุมวิทสายเกา เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร แมน้ําบางปะกง ฝงเหนือ และเสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนสุขุมวิทสายเกา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 470 เมตร 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันตก          

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)        

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร เสนขนาน 

ระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ คลองตัณฑิกุล ฝงใต เสนขนานระยะ 1,000 เมตร            

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนจรัญยานนท           

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ฟากตะวนัออก และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันออก 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ อ. - 11 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว 

  ม. - 14  ดานเหนือ  จดถนนเลยีบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดถนน อบจ.  ชบ. 4004 ฟากตะวันตก และเสนตั้ งฉาก 

กับถนนสาย ญ 4 ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงถนนสาย ญ 4 บรรจบกับถนน อบจ. ชบ. 4004 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 250 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 4 

     ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก 

  ม. - 15  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 บรรจบกับถนน อบจ. ชบ. 4004       

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 เปนระยะ 1,000 เมตร 

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ญ 3 ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ 1,500 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 และเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 349 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 349 ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 349 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 3284 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 349 เปนระยะ 500 เมตร 
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     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 349 และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 

  ม. - 16  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕๙ ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕๙ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4011  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๕๙ เปนระยะ 3,500 เมตร 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3076 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๕๙ ฟากตะวันตก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๕๙ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4011 และทางหลวงชนบท 

ฉช. 4011 ฟากตะวันตก 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3076           

  ม. - 17  ดานเหนือ  จดถนนสาย ฌ ๖ ฟากใต  ทางหลวงแผนดิ นหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันตก  

และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315    

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากเหนือ 

และฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 บรรจบกับถนนโครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว างเมืองชลบุร ี - ตราด กรมทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 315 เปนระยะ 2,600 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๕ ถนนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองชลบุรี - ตราด กรมทางหลวง ฟากตะวันออก          

ทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันออก ทางรถไฟ 

สายตะวันออก ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 344

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก 

คายนวมินทราชินี และถนนสาย ฌ ๖ ฟากตะวันออก 

  ม. - 18  ดานเหนือ  จด เขตส ง เสริ มนิ คม อุตสาหกรรมอมตะนคร  เส นขนาน 

ระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315      

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๖  

และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 7      

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 315           
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     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 7  

และเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๖ 

  ม. - 19  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3341 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 ฟากเหนือ

และฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 บรรจบกับซอยเทศบาล 8 ไปทางทิศตะวันออก

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 เปนระยะ 1,800 เมตร      

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3341 เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ และเสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3341 บรรจบกับซอยเทศบาล 8 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 

เปนระยะ 1,200 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3341 คายพนัสบดีศรีอุทัย และซอยเทศบาล 8 ฟากตะวันออก 

  ม. - 20  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 324๖ และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 ฟากเหนือ

และฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 33๑ 

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 เปนระยะ 4,000 เมตร   

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3341 เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 และเสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3341 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 331  

เปนระยะ 1,400 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

  ม. - 21  ดานเหนือ  จดถนนสาย ฌ 7 ฟากใต   

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก  

ถนนพิพิธ ฟากตะวันตก ถนนวชิรปราการ ฟากตะวันตก ถนนโรงพยาบาลเกา ฟากเหนือ ถนนพระยาสัจจา  

ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงชนบท        

ชบ. ๑๐๗๓ ฟากใต และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลอาวไทย และเขาสามมุข  



10 
 

  ม. - 22  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3259  

     ดานตะวันออก จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๕๙ ฟากเหนือ

และฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕๙ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๔๐๐๘ ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๕๙ เปนระยะ 1,700 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๒๕๙ เสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 4008 และเสนต้ังฉาก 

กับทางหลวงชนบท ฉช. 4008 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท  

ฉช. 4008 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3259 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท 

ฉช. 4008 เปนระยะ ๑,200 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ฉช. 4008 และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3259 ฟากใตและฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3259 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4008 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3259 เปนระยะ 300 เมตร 

  ม. - 23  ดานเหนือ  จดถนนโครงการสาย ฌ 12 ฟากใต 

     ดานตะวันออก  จดถนนสาย ฌ ๑๒ ฟากใต 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 

     ดานตะวันตก จดเสนตั ้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากใต          

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 บรรจบกับถนนชลบุรี - บานบึง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 เปนระยะ 1,000 เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข 344      

ฟากเหนือ 

  ม. - 24  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 349 และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 3059 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. 3059 ฟากตะวันออก 

และฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท ชบ. 3059 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 349  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. 3059 เปนระยะ ๑,๐00 เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชบ. 3059 และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 349 

  ม. - 25  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3340 และเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 4017 
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     ดานตะวันออก จดเสนตั้ งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. 4017 ฟากเหนือ 

และฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท ชบ. 4017 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. 4017 เปนระยะ 800 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชบ. 4017 และเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๓40 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 ฟากใต 

และฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 3245 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 เปนระยะ 2,000 เมตร 

  ม. - 26  ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท ชบ. 1073 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ฌ 8 ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3144 

ฟากตะวันตก เขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพุ ถนนในอางเก็บน้ําบางพระ ฟากตะวันตก เขาเรวดี เขาฉลาก เขายายสี 

ถนนเทศบาล 9 ฟากเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3241 และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๑  

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร 

     ดานตะวันตก จดชายฝ งทะเลอาวไทย  เส นตั ้งฉากกับทางหลวงแผ นด ิน 

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)

บรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 

500 เมตร และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลพัฒนา 

  ม. - 27  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. 3059 ฟากตะวันออก            

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท ชบ. 3059 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138 ไปทาง               

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. 3059 เปนระยะ 2,800 เมตร 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 3059 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138 ฟากตะวันออก 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 3059 

  ม. - 28  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 
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     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

  ม. - 29  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3241 เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนหนองตายาย  

ฟากใต และถนนสาย 36 - โคงดารา ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากเหนือ เขตสงเสริม : 

นิคม อุตสาหกรรมป นทอง  ถนนสายท อน้ํ า  ฟากเหนื อ  ถนนซากค อ  -  หนองขาม  ฟาก เหนื อ  

เสนขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 7 เสนขนานระยะ 500 เมตร  

กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก 

  ม. - 30  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 100 เมตร กับศูนยกลางถนนวชิราวุธ 

     ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับถนนอัษฎางค ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ถนนอัษฎางคบรรจบกับถนนวชิราวุธ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนอัษฎางค เปนระยะ 700 เมตร 

  ม. - 31  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 400 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3417 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท ชบ. 4082 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนหนองใหญ - บอทอง ฟากเหนือ และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3245 ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 บรรจบ 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 344  

เปนระยะ 800 เมตร และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3417 ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก          

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3417  บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. 4082 ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3417 เปนระยะ 2,500 เมตร 

  ม. - 32  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยู

หางจากทางรถไฟสายตะวันออก บรรจบกับถนนศรีราชา - หนองยายบู ไปทางทิศใตตามแนวทางรถไฟ 

สายตะวันออก เปนระยะ 2,500 เมตร เขาน้ําซับ เขาใหญ เขาพระครู เขาขวาง เขาไผ เขาหินขาว เขาโพธิ์      

เขาหนองอาง เขาแหลมฉบัง ทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก ถนนสายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 - 

ทาเรือแหลมฉบัง ฟากใต เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก และเสนขนาน

ระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 
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     ดานตะวันออก จดเสนตั้ งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 ฟากเหนือ  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 บรรจบกับถนนสาย ญ 1๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 เปนระยะ ๒,520 เมตร เสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 36 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3240 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 เปนระยะ 2,520 เมตร 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด บรรจบกับถนนสาย ญ 13 ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด เปนระยะ 1,200 เมตร เขตสงเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษ : เขตนวัตกรรมการแพทยครบวงจร ธรรมศาสตร (พัทยา) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด 

ฟากตะวันตก เสนต้ังฉากกับทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวง

พิเศษระหวางเ มืองพัทยา - มาบตาพุด บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. 1063 ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด เปนระยะ 2,500 เมตร เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม             

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว 

ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ  

จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 1063 

     ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 36 ฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 36  

ชายฝงทะเลอาวไทย คลองบางละมุง ฝงตะวันออก คลองบานนา ฝงตะวันออก ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนอาวอุดม 

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 200 เมตร เสนขนานระยะ 400 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับ 

ถนนอาวอุดม ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 800 เมตร  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ขก. - ๒ ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาล และบริเวณ ล. - ๒๔ และบริเวณ 

ล. - ๒๘ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีเสนทแยงสีฟา 

  ม. - 33  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนอาวอุดม 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนอาวอุดม ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก 

ถนนอาวอุดมบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนอาวอุดม เปนระยะ 1,700 เมตร 
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     ดานใต   จดเขาซับน้ํา เขาใหญ เขาพระครู เขาขวาง เขาไผ เขาหินขาว        

เขาโพธิ์ใบ เขาหนองอาง และเขาแหลมฉบัง 

     ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลอาวไทย    

  ม. - 34  ดานเหนือ  จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต เสนขนานระยะ 1,000 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนในชาก ฟากใต ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันออก  

ถนนหวยเฝา - หนองปรือ ฟากใต และถนนดานสาม - ตนโพธิ์ ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7  

     ดานใต   จดทางหลวงชนบท ชบ. 1032 ฟากเหนือ เสนขนานระยะ 5,000 เมตร

กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และถนนสายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 - ทาเรือแหลมฉบัง  

ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ 1,20๐ เมตร 

กับศูนยกลางถนนหนองคลาใหม เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนจุกกะเฌอ - หนองคลา  

ถนนจุกกะเฌอ - บอทอง ฟากใต ถนนหนาวัดจุกกระเฌอ ฟากตะวันตก ถนนเครือสหพัฒน ฟากเหนือ 

และถนนสุขาภิบาล 6 ฟากตะวันออก 

  ม. - 35  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ช 7  

เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ช ๗ เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  

และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 3013 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 3013 

และเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ช 7 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

  ม. - 36  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 4005 

และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 4060 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3377 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3377 ฟากตะวันออก  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3377 บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. 4005 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3377 เปนระยะ 2,200 เมตร    

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 700 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3377 
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  ม. - 37  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๔๕ ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 ฟากตะวันออก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 บรรจบกับถนนสาย ญ 10 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 เปนระยะ 500 เมตร    

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3245 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ฟากตะวันออก 

  ม. - 38  ดานเหนือ  จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบางละมุง และเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว         
ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ           
จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331               

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันออก

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3240  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 เปนระยะ 1,000 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331      

  ม. - 39  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 4005

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344       

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 4005

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันออก 

  ม. - 40  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ 900 เมตร 

     ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 150 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางถนนหาดนวล และเสนขนาน

ระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

  ม. - 41  ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเกาะลาน  

     ดานใต   จดชายฝงทะเลอาวไทย  

  ม. - 42  ดานเหนือ  จดคลองใหญ ฝงใต 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
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     ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ 1,000 เมตร

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 332 เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน  

เขาสัตหีบ เขาฉลาม เขากระชาย เขาพลูตาหลวง เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 ทางหลวงชนบท ชบ. 1003 ฟากใต ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด ฟากตะวันตก 

และซอยเทศบาล 51 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดฐานทัพเรือสัตหีบ เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลาง       

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒ เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําภูติอนันต เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ 

เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน เขาสัตหีบ เขาฉลาม เขากระชาย เขาพลูตาหลวง 

เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ และชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลอาวไทย 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ รม. - 5๒ ท่ีกําหนดไวเปนสีสมออนมีจุดสีขาว 

  ม. - 43  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา 

สาย ๑๓ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3191 

     ดานใต   จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรม ซี. พี. ระยอง และเสนขนาน

ระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนนิคมพัฒนา สาย ๑๑ 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3191    

  ม. - 44  ดานเหนือ  จดถนนสาย ช 10 ฟากใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3471 

ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3574 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ฟากตะวันออก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3143  

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 เปนระยะ 1,800 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3574 เสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3575 และเสนขนาน

ระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574     
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  ม. - 45  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓ (เลี่ยงเมือง) และเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (เลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก  

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)บรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองแกลง  

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 ฟากตะวันออก

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161  

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 เปนระยะ 500 เมตร และเสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองแกลง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวทิ) เปนระยะ 1,200 เมตร 

  ม. - 46  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลทุงควายกิน 17 

และเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลทุงควายกิน 12 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนเทศบาลทุงควายกิน 12  

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 1,600 เมตร 

  ม. - 47  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนเทศบาล 58  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 500 เมตร  

เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล 58 ทางหลวงชนบท รย. 1035 ฟากเหนือ ถนนสาย ฌ 19 

ฟากตะวันตก และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๙๒ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๙๒ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๙ 

     ดานใต   จดชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานตะวันตก จดฐานทัพเรือสัตหีบ เขตสงเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก     

ถนนเทศบาล 2 ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต ทางรถไฟสายตะวันออก 
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ฟากใต ถนนสาย ฌ ๒๐ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ ฟากใต เสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับ           

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓               

(ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ 

(ถนนสุขุมวิท) และปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

  ม. - 48  ดานเหนือ  จดถนนสาย ญ 17 ฟากใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 363  

ฟากตะวันออก ถนนสาย ญ 15 ฟากใต และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 36  

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 400 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3139 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท รย. 4006 ฟากตะวันตก  

ถนนทาบรรทุก ฟากตะวันตก ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองสนม และเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานใต   จดแมน้ําระยอง ฝงเหนือ และชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนมาบตาพุด -  

หาดทรายทอง เสนขนานระยะ 650 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  

ถนนไอ - หนึ่ ง ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุ ขุมวิท) ฟากเหนือ เสนขนาน 

ระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนสุขุมวิท 23 ถนนมาบยา ฟากใต และเสนขนานระยะ 500 เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาย ญ 17 

  ม. - 49  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3163 และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๑ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๓ ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3161 และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. รย. ๐๒๑๔ 

     ดานใต   จดชายฝงทะเลอาวไทย และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๕ 

ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากเหนือ 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 บรรจบกับถนน อบจ. รย. ๐๒๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 เปนระยะ 3,200 เมตร เสนขนาน

ระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 และเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 

  ม. - 50  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3145 
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     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากเหนือ 

ที ่จ ุด ซึ ่งอยู ห างจากทางหลวงแผ นดินหมายเลข 3145 บรรจบกับถนนพลงไสว -  คลองทุเร ียน  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากใต  

     ดานใต   จดชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากเหนือ 

ท่ีจุด ซ่ึงอยูห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145  บรรจบกับถนนพลงไสว  -  คลองทุเรียน  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๕ เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๓๑๔๕ ฟากเหนือ และถนนพลงไสว - คลองทุเรียน ฟากตะวันออก 

  ม. - 51  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถ่ิน  

รย. ถ ๑๐ - ๐๑๔ เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฌ 2๖ เสนขนานระยะ 1,000 เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาย ญ 19 และเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสุขุมวิท - ซน - หาดแมรําพึง 

     ดานใต   จดถนนสาย ญ ๑๙ ฟากเหนือ และชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานตะวันตก จดกองพันทหารราบท่ี 7 กรมทหารราบท่ี 3 กองพลนาวิกโยธิน 

(คายมหาสุรสิงหนาท) เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฌ ๒๖ และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงทองถ่ิน รย. ถ ๑๐ - ๐๑๔ 

  ม. - 52  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยสุขาภิบาล ๒/๘ 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3300 ฟากตะวันตก  

     ดานใต   จดซอยสุขาภิบาล ๒/๘ ฟากเหนือ และชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้ งฉากกับซอยสุขาภิบาล ๒/๘ ท่ีจุด ซ่ึ งอยูห างจาก 

ซอยสุขาภิบาล ๒/๘ บรรจบกับทางหลวงทองถ่ิน รย. ถ ๑๗ - ๐๐๔ ทางหลวงทองถ่ิน รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔  

ฟากตะวันออก 

  ม. - 53  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3145 

     ดานตะวันออก จดทา งหล ว งแผ น ดิ นหมาย เ ล ข  ๓๑๙๒  ฟากตะวั น ตก  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๕ ฟากใต และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๕ ฟากเหนือ 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๕ บรรจบกับถนนพลงไสว - คลองทุเรียน  

     ดานใต   จดชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากใตและฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๕ 

 3. ท่ีดินประเภท รม. - 1 ถึง รม. - 5๖ ท่ี กําหนดไว เปนสีสมออนมีจุดสีขาว ให เปนท่ีดิน 

ประเภทรองรับการพัฒนาเมือง มีรายการดังตอไปนี้ 
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  รม. - 1  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 4๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ฉช. 5006 และเสนขนานระยะ 25๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นย. 3001 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท นย. 3001 ฟากตะวันตก         

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท นย. 3001 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 5006 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นย. 3001 เปนระยะ 1,2๐๐ เมตร และเสนขนาน

ระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท นย. 3001 ฟากตะวันออก             

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท นย. 3001 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 5006 ไปทางทิศใตตามแนว  

ทางหลวงชนบท นย. 3001 เปนระยะ 4๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ฉช. ๕๐๐๖ 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ฉช. 5006 ฟากใตและฟากเหนือ 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท ฉช. 5006 บรรจบกับทางหลวงชนบท นย. 3001 ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช.5006 เปนระยะ 2,0๐๐ เมตร 

  รม. - 2  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๘๑ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นย. ๓00๑ เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงชนบท นย. 3001 ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท นย. 3001 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นย. 3001 

เปนระยะ 2,8๐๐ เมตร เสนขนานระยะ 1,00๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นย. 3001                

และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๘๑ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 3,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

นย. 3001 และเสนขนานระยะ 3,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๐๐ 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3124 เสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3124 เสนขนาน

ระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3124 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 เปนระยะ 1,2๐๐ เมตร 

เสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๐๐ และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๘๑ 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้ งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 ฟากใต         

และฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 บรรจบกับทางหลวงชนบท นย. 3001            

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 เปนระยะ 2,5๐๐ เมตร 

     ท้ังนี้ ยกเวน บริเวณ ม. - 1 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม 
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  รม. - 3  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3481 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3481 เสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3124 และเสนตั้งฉาก

กับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออก 

บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 3124 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก               

เปนระยะ 300 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

  รม. - 4  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล 1 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 4016

เสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3481 ฟากเหนือและฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 บรรจบกับ             

ทางหลวงชนบท ฉช. 4016 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481                  

เปนระยะ 1,300 เมตร เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481                     

เสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3481  ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 บรรจบกับทางหลวงชนบท 

ฉช. 4016 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 เปนระยะ 2,400 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3481 และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 

     ดานตะวันตก จด เ ส น ต้ั ง ฉ าก กับทา งหล ว ง แผ น ดิ นหมาย เ ล ข  3481                     

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 บรรจบกับ                 

ทางหลวงชนบท ฉช. 4016 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3481 เปนระยะ 

2,400 เมตร และเสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล 1 ฟากใตและฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนเทศบาล 1 

บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4016 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล 1 เปนระยะ 1,500 เมตร 

  รม. - 5  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 ฟากเหนือ

และฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4023          

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 เปนระยะ 1,200 เมตร และเสนตั้งฉาก       

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076             

บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4023 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076              

เปนระยะ 300 เมตร 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ฟากตะวันตก 
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     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ฟากใต            

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4023 ไปทาง                       

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 เปนระยะ 800 เมตร เสนขนาน 

ระยะ 1,0๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน          

หมายเลข 3444 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 

บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4023 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3444 

เปนระยะ 1,800 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๔๔๔ 

  รม. - 6  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบต. ฉช. 3066

     ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท ฉช. 4050 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางถนน อบต. ฉช. 3066 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนน อบต. ฉช. 3066 ฟากใตและฟากเหนือ          

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนน อบต. ฉช. 3066 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 4050 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ตามแนวถนน อบต. ฉช. 3066 เปนระยะ 1,200 เมตร  

  รม. - 7  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ฉช. 3014 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 3,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 4,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท           

ฉช. 3014 

  รม. - 8  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304 เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางถนนโครงการถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชงิเทรา

เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๐๔ (เลี่ยงเมืองดานเหนือ)               

และเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3200 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๐๔ (เลี่ยงเมืองดานเหนือ) ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3200 เปนระยะ 1,500 เมตร 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3200 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๑,๐00 เมตร กับถนนสาย ฎ 1 และเสนขนาน

ระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304  
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     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนยกลางถนนโครงการ              

ถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา 

  รม. - 9  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 บรรจบกับถนนเทศบาล 14 ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 เปนระยะ 1,200 เมตร  

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 700 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304        

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  

หมายเลข 331 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 เปนระยะ 600 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304     

  รม. - 10 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 2            

เสนขนานระยะ 2,400 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 และถนนสาย ญ 2 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 319 ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304 ฟากเหนือ และสํานักงานพัฒนาภาค 1 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด  

     ดานใต   จดถนนสาย ญ 2 ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3245 เสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 เสนตั้งฉากกับ         

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ฟากใตและฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 

เปนระยะ 1,500 เมตร เสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 เสนขนาน 

ระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ถนนสาย ญ 2 ฟากเหนือ และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 307๖ ฟากตะวันออก   

  รม. - 11 ดานเหนือ  จดถนนสาย ฌ 4 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ฌ ๔ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดคลองทาลาด ฝงเหนือ แมน้ําบางปะกง ฝงเหนือ และเสนขนาน

ระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 4023 

     ดานตะวันตก จด เส นตั้ ง ฉาก กับทางหลวงชนบท ฉช .  4023  ฟากใต                         

ท่ีจุดซ่ึงทางหลวงชนบท ฉช. 4023 บรรจบกับถนนสาย ฌ 4 และถนนสาย ฌ ๔ ฟากตะวันออก 

  รม. - 12 ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3378 ฟากใต ถนนสาย ญ ๒       

ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทาเกวียน คลองทาลาด ฝงใต เสนขนาน              

ระยะ 450 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ถนนสาย ญ ๒ ฟากตะวันตก เสนขนาน            
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ระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 เสนขนานระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3076 และถนนสาย ญ 2 ฟากตะวันออก 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๒๔๕ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองระบม ฝงใต คลองระบม ฝงใต และเสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๔๕ 

บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๔๕ 

เปนระยะ 850 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน เสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. ๗๔๐๕๐ ถนนสาย ญ 2 ฟากเหนือ 

และเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 

     ดานตะวันตก จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ฟากใตและฟากเหนือ 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 เปนระยะ 4,700 เมตร 

  รม. - 13 ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3121 ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3121 บรรจบกับถนนระเบียบกิจอนุสรณ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๑๒๑ เปนระยะ 1,500 เมตร 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3121    

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 350 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304    

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3121    

  รม. - 14 ดานเหนือ  จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 304 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก เปนระยะ 6,800 เมตร เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลาง 

ทางรถไฟสายตะวันออก และเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ฉช. 3001 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช.3014  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตาม 

แนวทางรถไฟสายตะวันออก เปนระยะ 6,500 เมตร 
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  รม. - 15 ดานเหนือ  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากใต เสนขนานระยะ 300 เมตร

กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ 

เปนระยะ 2,000 เมตร เสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ และถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากใต  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน เปนระยะ 2,200 เมตร เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลาง          

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก       

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ 2,500 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ

เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน และเสนตั้งฉากกับถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทานบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน เปนระยะ 1,700 เมตร 

  รม. - 16 ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3640 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 เปนระยะ 3,500 เมตร 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3076 และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖๔๐ 

     ดานใต   จด เ ส น ต้ั ง ฉ าก กับทา งหล ว ง แผ น ดิ นหมาย เ ล ข  3640  

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3640 บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3076 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3640  

เปนระยะ 1,500 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3640  และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076  

     ท้ังนี้ ยกเวน บริเวณ ม. - ๑๐ ท่ีกําหนดไวเปนสีสม 

  รม. - 17 ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. 3001 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 ฟากตะวันตก  

     ดานใต   จดถนนโครงการถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ฟากเหนือ             

เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 3001 เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กลุมอุตสาหกรรม
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ยานยนตอนาคต บานโพธิ์ คลองขุนพิทักษ ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ 850 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ฉช. 3001 

     ดานตะวันตก จดเขตพ้ืนท่ี เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออกด านตะวันตก  

ซ่ึงเปน เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ 

  รม. - 18 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3121  เสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 กองกํากับการ 2 

กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระยาสุรสีห) ถนนสาย ช 3 ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง            

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๒๑ เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 3010            

เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 และเสนขนานระยะ 500 เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. 3010 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331        

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ฉช. 3010 และเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3121   

  รม. - 19 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันออก         

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เปนระยะ 1,400 เมตร 

     ดานใต   จดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากเหนือ   

     ดานตะวันตก จดเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันตก 

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ 

  รม. - 20  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ฟากใต และเขตสงเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษ : กลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส บางปะกง 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนจรัญยานนท ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดเขตพ้ืน ท่ี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันตก  

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ 

  รม. - 21 ดานเหนือ  จดถนนจรัญยานนท ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ 
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     ดานตะวันตก จดเขตพ้ืน ท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันตก  

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ เสนขนานระยะ 800 เมตร 

กั บ ศู นย ก ล า งท า งหล ว งแผ น ดิ นหมาย เ ล ข  3 (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) เ ส น ขน าน ระยะ  2,000 เ มต ร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 และเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางถนนจรัญยานนท 

  รม. - 22 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนจรัญยานนท 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 314 

     ดานใต   จดคลองตัณฑิกุล ฝงเหนือ     

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ฟากตะวันออก 

  รม. - 23 ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 3,600 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันตก จดเขตพ้ืน ท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันตก  

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ 

  รม. - 24 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน  

     ดานตะวันออก จดคลองหน าประดู  ฝ ง ตะวั นตก  และทางหลวงแผนดิ น 

หมายเลข 3127 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนเลยีบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก 

  รม. - 25 ดานเหนือ  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากใต คลองน้ําเค็ม ฝงใต 

เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชบ. 4004 และเสนขนานระยะ 500 เมตร  

กับศูนยกลางถนนสาย ญ 4 

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ญ 3 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากเหนือ  

     ดานตะวันตก จดถนน อบจ. สายพานทอง - หนองแชแวน ฟากตะวันออก  

เส นขนานระยะ 250 เมตร  กับศูนย กลางถนนสาย ญ 4  เส นตั ้งฉากกับถนนสาย ญ 4  ฟากใต  

ท่ีจุดซ่ึงถนนสาย ญ 4 บรรจบกับถนน อบจ. ชบ. 4004 ถนน อบจ. ชบ. 4004 ฟากตะวันออก  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3127 ฟากตะวันออก 
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  รม. - 26 ดานเหนือ  จดถนนสาย ญ 3 ฟากใต     

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ญ ๓ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 315 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 บรรจบ

กับถนน อบจ. ชบ. 4004 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 315  

เปนระยะ 1,000 เมตร เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315  

เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 349 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 349 ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 349  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3284 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 349 เปนระยะ500 เมตร เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 349 เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 และถนนสาย ญ ๓ 

ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนสาย ญ ๓ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดถนนสาย ญ ๓ ฟากตะวันออก 

  รม. - 27 ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากใต  

     ดานตะวันออก จดถนนสาย ญ 3 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 315 

     ดานตะวันตก จดถนนโครงการถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ฟากตะวันออก 

  รม. - 28 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 315 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากใตและฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 บรรจบกับถนนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองชลบุรี - ตราด 

กรมทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 เปนระยะ 2,600 เมตร 

เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 เสนขนานระยะ 1,500 เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย ญ 7 เสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315  

เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 7 และเสนขนานระยะ 1,๐00 เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 

     ดานตะวันออก จดถนน อบจ. สายพานทอง - หนองแชแวน ฟากตะวันตก  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 ฟากใต และถนนโครงการถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 315 เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 7 เสนขนานระยะ 3,000 เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 7      

และเสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 315 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันออก 
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  รม. - 29 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3341 

     ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลทุงพระยา ตําบลทากระดาน ตําบลคูยายหมี ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม ตําบลทาตะเกียบ ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และตําบลหนองหวา ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓341 ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 ฟากเหนือ   

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 บรรจบกับซอยเทศบาล 8 ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 เปนระยะ 1,800 เมตร เสนขนานระยะ 1,000 เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 และซอยเทศบาล 8 ฟากตะวันออก 

  รม. - 30 ดานเหนือ  จดคลองหลวง ฝงใต เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 คายพนัสบดีศรีอุทัย เสนขนานระยะ ๘00 เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3341 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 บรรจบกับซอยเทศบาล 8 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต          

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 เปนระยะ 1,200 เมตร เสนขนานระยะ 800 เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 ฟากใต  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 บรรจบกับซอยเทศบาล 8 ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 เปนระยะ 1,800 เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 

ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลทุงพระยา ตําบลทากระดาน ตําบลคูยายหมี ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต 

ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม ตําบลทาตะเกียบ ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และตําบลหนองหวา ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3341 เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 และเสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมาย เลข  331  บรรจบก ับทางหลวงแผ นด ินหมาย เลข 3341 ไปทางท ิศตะว ันตกเฉ ียง ใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 เปนระยะ 2,300 เมตร 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

     ท้ังนี้ ยกเวน บริเวณ ม. - ๒๐ ท่ีกําหนดไวเปนสีสม 

  รม. - 31 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๕          

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/040/7.PDF
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     ดานตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันออก  

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 

  รม. - 32 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฌ 12 ถนนสาย ญ ๗ ฟากตะวันตก         

เสนตั้งฉากกับถนนสาย ญ ๗ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย ญ ๗ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒      

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ญ ๗ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๗ 

เสนขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๔ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒                

และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนตั ้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๔๔ ฟากใต      

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๔1 บรรจบกับถนนสาย ฌ 12 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต        

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ เปนระยะ 1,000 เมตร     

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344  

     ดานตะวันตก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันออก  

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - ๒๓ ท่ีกําหนดไวเปนสีสม และบริเวณ อ. - ๒๔ ท่ีกําหนด 

ไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว 

  รม. - 33 ดานเหนือ  จดถนนคีรีนคร ฟากใต ถนนสาย ฌ 8 ฟากตะวันตก ซอยคีรีนคร 9 

ฟากตะวันตก ถนนเพ่ิมพูนทรัพย ฟากตะวันตก ซอยไหหลํา 1 ฟากตะวันตก ถนน กสช. - หนองขางคอก ฟากใต 

และถนนคีรีนคร - ไรไหหลํา ฟากตะวันออก 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฟากตะวันตก  

     ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพุ 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดิ นหมาย เลข  3144 ฟากตะวั นออก  

ทางหลวงชนบท ชบ. 1073 ฟากเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก 

  รม. - 34 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3340  และเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 4017  

     ดานตะวันออก จดเสนตั้ งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. 4017  ฟากเหนือ                  

ท่ีจุด ซ่ึงอยูห างจากทางหลวงชนบท ชบ.  4017  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. 4017 เปนระยะ 800 เมตร เสนขนานระยะ ๑,๕00 เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 4017 เสนขนานระยะ ๑,๕00 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 3340 เสนตั้ งฉากก ับท า งหลว งแผ นด ินหมาย เล ข  33๔๐  ฟาก เหน ือ แล ะฟาก ใต   
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ที ่จ ุดซึ ่งอยู หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 33๔๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๒๔๕  

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 33๔๐ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๘00 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ชบ. 4017 และเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. ๔๐๑๗ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท  

ชบ. ๔๐๑๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  

ชบ. ๔๐๑๗ เปนระยะ ๘๐๐ เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ชบ. 4017 และเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340  

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 ฟากใต         

และฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน             

หมายเลข 3245 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 เปนระยะ 4,000 เมตร 

และถนนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองแหลมฉบัง - ปราจีนบุรี กรมทางหลวง ฟากตะวันออก 

  รม. - 35 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 เสนขนานระยะ ๕00 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๔๙ เสนขนาน 

ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙  

ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๔๔  

ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ เปนระยะ ๑,000 เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  

กับศูนยกลาง  ทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๙ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,๕00 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 349 และเสนขนานระยะ 1,๕00 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 3059  

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138 ฟากตะวันออก เสนขนาน

ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ 

ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๑๓๘  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙ เปนระยะ ๒,๘00 เมตร และเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. ๓0๕๙       

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

ชบ. 3059 และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 349   

  รม. - 36 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344               

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331  
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     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344               

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331       

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 28 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม 

  รม. - 37 ดานเหนือ  จดถนนสาย 36 - โคงดารา ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 4,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 เสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงอางเก็บน้ําหนองคอ ฝงตะวันตก และอางเก็บน้ําหนองคอ 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3241 ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ 5๕0 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ 

  รม. - 38 ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันออก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 34๑๗  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 เปนระยะ 700 เมตร เสนขนาน 

ระยะ ๗00 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3417 ท่ีดินบริษัท สุขสมบูรณ กรุป จํากัด  

ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๙  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๐๕๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๓๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๒๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๑๓ โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๑๕๘๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๗๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๗๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๕ 

และโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๙๙๔ ตําบลหางสูง อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑๗ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 4082 

และเขตสงเสรมิ : นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส จังหวัดชลบุรี 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางถนนหนองใหญ - บอทอง

และเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 31 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม 

  รม. - 39 ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากใต  

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก เสนขนาน

ระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๗ และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ 
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     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

รย. 3013 และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี   

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 และเสนตรงท่ีลากจากเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ไปทางทิศเหนือ 

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากใต 

  รม. - 40 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 5,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ เสนขนานระยะ ๕,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ และทางหลวง

ชนบท ชบ. 1032 ฟากใต  

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 เสนตรงที ่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับร ิมอางเก็บน้ําหนองกลางดง  

ไปทา ง ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง ฝ งเหนือ ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือน 

อางเก็บน้ําหนองกลางดงบรรจบกับขอบอางเก็บน้ําหนองกลางดง และอางเก็บน้ําหนองกลางดง 

     ดานใต   จ ด เ ส น แ บ ง เ ข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ ห ว า ง อํ า เ ภ อ ศ ร ีร า ช า 

กับอําเภอบางละมุง และเสนตรงท่ีลากจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีราชากับอําเภอบางละมุง 

ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

  รม. - 41 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ช 7  

และเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 3013 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331               

     ดานใต   จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  และทางหลวงชนบท  

ชบ. 3009 ฟากเหนือ      

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331   

  รม. - 42 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 

รย. 3013 

     ดานตะวันออก จดเขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดทองท่ีภายในตําบลมาบยางพร           

และตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2537 

ทางหลวงชนบท รย. 3013 ฟากใต และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๙ 

     ดานใต   จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และเสนขนาน 

ระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 3013 
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     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331   

  รม. - 43 ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันออก

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3471  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 เปนระยะ 1,500 เมตร  

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 344               

     ดานใต   จ ด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บ ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  3 4 4  

ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3471 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 เปนระยะ 1,800 เมตร   

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344       

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 39 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม 

  รม. - 44 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 36               

     ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง 

ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบางละมุง 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด 

ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด บรรจบกับทางหลวงชนบท  

ชบ. 1063 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด เปนระยะ 2,500 เมตร

     ดานตะวันตก จ ด ทา งห ล ว ง พิ เ ศ ษร ะห ว า ง เ มื อ ง พั ทย า  -  ม าบ ตา พุ ด  

ฟากตะวันออก เสนตรงท่ีลากจากทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึง 

อยูหางจากทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด บรรจบกับถนนสาย ญ ๑๓ ไปทางทิศตะวันตก 

เ ฉี ยง เหนื อตามแนวทางหลวงพิ เศษระหว างเ มืองพัทยา -  มาบตาพุด เป นระยะ ๑,๒๐๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยู 

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ เปนระยะ 2,๕00 เมตร และเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ :  

เขตนวัตกรรมการแพทยครบวงจร ธรรมศาสตร (พัทยา) 

  รม. - 45 ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท รย. 4027 ฟากใต ถนนนิคมพัฒนา สาย ๑๕ 

ฟากใต เสนขนานระยะ 2,000 เมตรกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3375 ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3143 ฟากตะวันตก เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง เสนขนานระยะ 300 เมตร  
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กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3575 เสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3574 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3574 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3143 ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3574 เปนระยะ 1,800 เมตร 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 36 ถนนสาย ญ 15 ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 363 ฟากตะวันตก และถนน 

สาย ญ 17 ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 17       

เสนขนานระยะ 300 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข 36 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3191 

ฟากตะวันออก ถนนนิคมพัฒนา สาย 9 ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท รย. 5050 ฟากตะวันออก 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 43 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม และบริเวณ อ. - 63 ท่ีกําหนดไว 

เปนสีมวงออนมีจุดสีขาว 

  รม. - 46 ดานเหนือ  จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง 

ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

     ดานใต   จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง 

ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันออก 

  รม. - 47 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ.  1063 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก เขตปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย

ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย                 

เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน  เขาสัตหีบ เขาฉลาม เขากระชาย เขาพลูตาหลวง ทางหลวงพิเศษ 

ระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 332 เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน เขาสัตหีบ         

เขาฉลาม เขากระชาย และเขาพลูตาหลวง 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/A/053/57.PDF
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     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 และทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก  

  รม. - 48 ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3471 ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 2,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3574 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ฟากตะวันออก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3143 ไปทางทิศใต               

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 เปนระยะ 2,800 เมตร      

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3143 ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574  

เปนระยะ 1,800 เมตร และเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 

  รม. - 49 ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)        

ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 500 เมตร  

เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ 

(เลี่ยงเมือง) ฟากใต เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  

และเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลทุงควายกิน ๑๗ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาลทุงควายกิน 17 

เสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และเสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

บรรจบกับถนนเทศบาลทุงควายกิน 12 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 1,600 เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยู 

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (เลี่ยงเมือง)  

ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  

เสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (เลี่ยงเมือง) เสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก ที ่จ ุด ซึ ่งอยู ห างจากทางหลวงแผ นด ินหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (เลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 1,200 เมตร เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 3164 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
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หมายเลข 316๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 เปนระยะ 500 เมตร 

เสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 แมน้ําประแสร ฝงตะวันตก  

เสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 และเสนขนานระยะ 1,200 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 

     ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 ฟากตะวันตก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164  

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 เปนระยะ 500 เมตร และเสนขนานระยะ 500 เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 

  รม. - 50 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 4,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแห งชาติ  ป าเขาหวยมะหาด ป าเขานั่ งยอง                    

และปาเขาครอก และเสนขนานระยะ 3,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3376 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก และฐานทัพเรือสัตหีบ 

     ดานตะวันตก จดซอยเทศบาล 51 ฟากตะวันออก  และทางหลวงพิ เศษ 

ระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด ฟากตะวันออก 

  รม. - 51 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองใหญ ฝงตะวันออก

และเสนขนานระยะ 3,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 36    

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 400 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3139 และเขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดทอง ท่ีภายในตําบลเชิงเนิน  

ตําบลตะพง  และตําบลบานแลง อําเภอเมือง จั งหวัดระยอง เปนเขตอุตสาหกรรมเ พ่ิมจากเดิม  

ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 36              

     ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ฟากตะวันออก 

  รม. - 52 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 332 เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน เขาสัตหีบ  

เขาฉลาม เขากระชาย และเขาพลูตาหลวง  

     ดานตะวันออก จดเขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนอง

ดิน เขาหมอน เขาสัตหีบ เขาฉลาม เขากระชาย เขาพลูตาหลวง และเสนขนานระยะ 500 เมตร  

กับริมอางเก็บน้ําภูติอนันต ฝงตะวันออก 
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     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน            

เขาสัตหีบ เขาฉลาม เขากระชาย และเขาพลูตาหลวง 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และเขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน 

เขาสัตหีบ เขาฉลาม เขากระชาย และเขาพลูตาหลวง   

  รม. - 53 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3145  เสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 และเสนขนาน

ระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3163 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๖00 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3161  

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3145 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3145 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 เปนระยะ 3,200 เมตร  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากเหนือ  

ท่ีจุด ซ่ึงอยูห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145  บรรจบกับถนนพลงไสว  -  คลองทุเรียน  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 เปนระยะ 3,000 เมตร  

และเสนขนานระยะ 750 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 

     ดานตะวันตก จดถนนพลงไสว - คลองทุเรียน ฟากตะวันออก 

  รม. - 54 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)            

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถ่ิน  

รย. ถ ๑๐ - ๐๑๔ และเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฌ 2๖ 

     ดานใต   จดกองพันทหารราบท่ี 7 กรมทหารราบท่ี 3 กองพลนาวิกโยธิน 

(คายมหาสุรสิงหนาท)     

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ฌ 2๖ 

และเสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถ่ิน รย. ถ ๑๐ - ๐๑๔   

  รม. - 55 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3145 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3192 ฟากตะวันตก  

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3145  และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ฟากเหนือ      
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  รม. - 56 ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนสุขุมวิท - ซน - หาดแมรําพึง 

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุ ขุมวิท) เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร  

และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3300 ฟากตะวันตก เสนขนาน

ระยะ 1,200 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 เสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร                     

กับศูนยกลางซอยสุขาภิบาล ๒/๘ ทางหลวงทองถ่ิน รย. ถ ๑๗ - ๐๐๔ ฟากตะวันตก สถานีรายงานบานเพ      

กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ และชายฝงทะเลอาวไทย 

     ดานใต   จดอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเกล็ด ซอยกนอาว ๑ 

ฟากตะวันตก เขตทหารเรือ และถนนสาย ญ ๑๙ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 19  

เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางถนนสุขุมวิท - ซน - หาดแมรําพึง เสนขนานระยะ 2,000 เมตร 

กับศูนยกลางถนนสาย ฌ 2๖ และเสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงทองถ่ิน รย. ถ ๑๐ - ๐๑๔ 

4. ท่ีดินประเภท ขก. - 1 ถึง ขก. - 5 ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาล ใหเปนท่ีดินประเภทเขตสงเสริม

เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ มีรายการดังตอไปนี้ 

  ขก. - 1 เขตสงเสริม : รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 

  ขก. - ๒ เขตสงเสริม : เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

  ขก. - ๓ เขตสงเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

  ขก. - ๔ เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมการแพทยครบวงจร ธรรมศาสตร (พัทยา) 

  ขก. - ๕ เขตสงเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก 

5. ท่ีดินประเภท ขอ. - 1 ถึง ขอ. - 23 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนท่ีดินประเภทเขตสงเสริม

เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม มีรายการดังตอไปนี้ 

  ขอ. - 1 เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กลุมอุตสาหกรรมยานยนตอนาคต บานโพธิ์ 

  ขอ. - 2 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ขอ. - ๓ เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส บางปะกง 

  ขอ. - 4 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) 

  ขอ. - ๕ เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

  ขอ. - ๖ เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส จังหวัดชลบุรี 

  ขอ. - 7 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี 2 จังหวัดชลบุรี 

  ขอ. - 8 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 

  ขอ. - 9 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี 
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  ขอ. - 10 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี 

  ขอ. - 11 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี 3 จังหวัดชลบุรี 

  ขอ. - 12 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แหงท่ี 2 

  ขอ. - 13 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี 

  ขอ. - 14 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 

  ขอ. - 15 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 4) จังหวัดชลบุรี 

  ขอ. - 16 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด  

  ขอ. - 17 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) 

  ขอ. - 18 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

  ขอ. - 19 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี 4 

  ขอ. - 20 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง 

  ขอ. - 21 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง 

  ขอ. - ๒2 เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park 

  ขอ. - 2๓ เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 

 6. ท่ีดินประเภท อ. - 1 ถึง อ. - ๖๗ ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว ใหเปนท่ีดินประเภท

พัฒนาอุตสาหกรรม มีรายการดังตอไปนี้ 

  อ. - ๑  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๐4 

     ดานตะวันออก จ ด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บ ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  3 ๐ ๔  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๐๔ บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จ ด เ ส น ตั้ ง ฉ า ก กั บ ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  3 ๐ ๔  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๐๔ บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร 

  อ. - ๒   ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3๐๔ 

     ดานตะวันออก จดถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๐๔ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๕,๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๐๔ ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๗,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลาง                  

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๓๐๔ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
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อ. - ๓ ดานเหนือ จดถนน อบต. วังตะเคียน ฟากใต 

  ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนประสานมิตร      

และเสนต้ังฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับโครงการถนนวงแหวน

เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนแพรกอายพรอ เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ          

เสนต้ั งฉากกับถนนสาย ฌ ๒ ท่ีจุ ด ซ่ึ งอยู ห างจากถนนสาย ฌ ๒ บรรจบกับถนนแพรกอ ายพรอ  

ไปทางทิศตะวันออกเ ฉียงใต  ตามแนวถนนสาย ฌ ๒ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร และถนนสาย ฌ ๒  

ฟากตะวันออก 

อ. - ๔ ดานเหนือ โรงสุรากรมสรรพสามิตร และจดถนนสายกกสับ - หนองนา 

หมูท่ี ๔ ฟากเหนือ 

ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสายกกสับ - หนองนาหมูท่ี ๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากถนนสายกกสับ - หนองนาหมูท่ี 4 บรรจบกับคลองมะกอก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน

สายกกสับ - หนองนาหมูท่ี 4 เปนระยะ 1,200 เมตร 

ดานใต  จด เส นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับ ศูนย กลางถนนสาย 

กกสับ - หนองนา หมูท่ี ๔ 

ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสายกกสับ - หนองนา หมู ท่ี ๔ ท่ีจุดซ่ึง          

อยูหางจากถนนสายกกสับ - หนองนา หมู ท่ี ๔ ตัดกับคลองมะกอก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสายกกสับ - หนองนา หมูท่ี ๔ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร และถนนสายกกสับ - หนองนา หมูท่ี ๔  

ฟากใต           

  อ. - ๕  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๑ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๓๑ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  

     ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

และเสนขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๓๑ 

     ดานตะวันตก  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๓๑ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว 

ทางหลวงเผนดินหมายเลข ๓๓๑ เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร 

  อ. - ๖  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๓๑ ท่ีจุดซ่ึงอยู       

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๓๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๒,๒๐๐ เมตร 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๔,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3๓๑  
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     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๓๑ ท่ีจุดซ่ึงอยู     

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๓๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ เปนระยะ ๓,๖๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๒,๒๐๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๒,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3๓๑ 

  อ. - ๗  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท        

ฉช. ๓๐๐๑ 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงคลองลาดขวาง ฝงเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงคลองขุนพิทักษ ฝงตะวันออก 

     ท้ังนี้ ยกเวน บริเวณ ขอ. - ๑ ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง 

 อ. - ๘ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต 

ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก 

ดานใต  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๕ ฟากเหนือ และถนนไมปรากฏชื่อ

ฟากตะวันออก 

ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากตะวันออก 

  อ. - ๙  ดานเหนือ  จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเขตพ้ืนท่ี เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออกด านตะวันตก  

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ 

  อ. - ๑๐  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๗ 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ เปนระยะ ๑,๔๐๐ เมตร 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ขอ. - ๒ ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง 

  อ. - ๑๑  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ 
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     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ       

และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

  อ. - ๑๒  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ ๒) ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 

  อ. - ๑๓  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ บรรจบกับริมฝงแมน้ําบางปะกง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ เปนระยะ ๑,๗00 เมตร 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ บรรจบกับริมฝงแมน้ําบางปะกง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ เปนระยะ ๓,๗00 เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันออก 

  อ. - ๑๔  ดานเหนือ  จดคลองตัณฑิกุล ฝงใต เสนขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๑๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก       

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3๑๔ เปนระยะ ๑,๒๕๐ เมตร 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ฟากเหนือ 

  อ. - ๑๕  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 บรรจบกับถนนสุขุมวิทสายเกา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 เปนระยะ ๔๗๐ เมตร 

     ดานใต   จดริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 เปนระยะ ๓,๖๐๐ เมตร 

  อ. - ๑๖  ดานเหนือ  จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ ๒) 

     ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนสาย ญ ๕ ฟากเหนือ 
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     ดานตะวันตก  จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันออก และเขตสงเสริม : 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ ๒) 

  อ. - ๑๗  ดานเหนือ  จดถนนสุขุมวิทสายเกา ฟากใต 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดแมน้ําบางปะกง ฝงเหนือ 

     ดานตะวันตก  จด เ ส น ตั ้ง ฉ า กก ับ ถนนส ุข ุม ว ิทส าย เก า  ที ่จ ุด ซึ ่ง อยู ห า ง 

จากถนนสุขุมวิทสายเกาบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสุขุมวิทสายเกา เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร 

  อ. - ๑๘  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงใต        

ลํารางไมปรากฏชื่อ ฝงใต โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ 

ฟากตะวันตก คลองพานทอง ฝงใต ถนนเทศบาลทาขาม ๔ ฟากใต ถนนเทศบาลทาขาม ๖ ฟากตะวันออก 

ถนนไมปรากฏชือ่ ฟากใต และถนนเกษมจาติกวณิช ฟากตะวันออก  

     ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเกษมจาติกวณิช 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี และคลองพานทอง ฝงตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖๖ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ฟากตะวันออก และเสนแบงเขต

การปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี 

  อ. - ๑๙  ดานเหนือ  จดถนนคลองประทานพานทอง ฟากใต 

     ดานตะวันออก  จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนสาย ญ ๕ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟ               

สายตะวันออก          

  อ. - ๒๐  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๖ ฟากใต  ทางรถไฟ                 

สายตะวันออก ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖๖            

และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชบ. ๔๐๐๔ 

     ดานตะวันออก  จดถนน อบจ. สายพานทอง - หนองแชแวน ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๕ เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๖ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร          

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๕ เสนขนานระยะ ๔,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๖  

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันออก และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

     ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ฟากตะวันออก  
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  อ. - ๒๑  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง 

แผนดินหมายเลข ๓๓๔๑  

     ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๔,๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง 

แผนดินหมายเลข ๓๓๑ 

     ดานใต   จดทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๑๔ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๓,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง 

แผนดินหมายเลข ๓๓๑ เสนขนานระยะ ๒,๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔๑  

และเสนขนานระยะ ๒,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ 

  อ. - ๒๒  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ญ ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย ญ ๗ 

บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ ๗ เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร  

     ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๗  

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ญ ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย ญ ๗ 

บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ ๗ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดถนนสาย ญ ๗ ฟากตะวันออก 

  อ. - ๒๓  ดานเหนือ  จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต  

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จด ถ นน คี รี น ค ร  -  ไ ร ไ ห ห ลํ า  ฟ า ก ตะ วั น ต ก  แ ล ะถ น น  

กสช. - หนองขางคอก ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดซอยไหหลํา ๑ ฟากตะวันออก ถนนเพ่ิมพูนทรัพย ฟากตะวันออก 

ซอยคีรีนคร ๙ ฟากตะวันออก และถนนคีรีนคร ฟากเหนือ 

  อ. - ๒๔  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากใต  

     ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับถนนชลบุรี - บานบึง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๔  

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง 

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับถนนชลบุรี - บานบึง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ เปนระยะ ๒,๑๐๐ เมตร 

  อ. - ๒๕  ท่ีดินบริษัทอาหารสยามจํากัด (มหาชน) ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๙๐๘๐ โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๑๑๑๙๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๑๑๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๒๒๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๒๒๙ โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๑๒๒๓๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๐๘๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๔๑๑๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๗๕๖ โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๒๓๕๐๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๑๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๑๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๑๒ โฉนดท่ีดิน
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เลขท่ี ๒๓๕๑๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๑๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๓๔๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๓๔๕ โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๑๕๓๔๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๓๔๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๓๔๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๔๔๙๓ และโฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๑๖๒๑๘ ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี และตาม นส. ๓ ก เลขท่ี ๓๗๗ ตําบลหนองอิรุณ 

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

  อ. - ๒๖  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนยกลางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๔  

     ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง 

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๓๔๔ เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร  

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง 

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒  

  อ. - ๒๗  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมบานบึง ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 

 อ. - ๒๘  ดานเหนือ  จดคลองลําพาง ฝงใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๘๙           

ฟากใต 

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๓ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนสาย ฉ 59 ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดถนนสาย ฉ 58 ฟากเหนือ ถนนสาย ฉ 57 ฟากใต และเสนขนาน

ระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๓ 

  อ. - ๒๙  ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ         

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนบานเขาไผ - บานเนินหนึ่ง - บานหนองผักหนาม  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๗๗๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร                 

กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานปาแดง - บานหนองตอ 

     ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  

ถนนบานปาแดง - บานหนองตอ ฟากเหนือ และถนนบานเนินสี ่- บานปาแดง ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับถนนบานเนินสี่ - บานปาแดง ฟากตะวันตก            

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนบานเนินสี่ - บานปาแดง บรรจบกับถนนบานเขาไผ - บานเนินหนึ่ง - บานหนองผักหนาม 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานเนินสี่ - 

บานปาแดง และเสนตั้งฉากกับถนนบานเนินสี่ - บานปาแดง ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงถนนบานเนินสี่ - บานปาแดง 

บรรจบกับถนนบานเขาไผ - บานเนินหนึ่ง - บานหนองผักหนาม  
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  อ. - ๓๐  ดานเหนือ  จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต       

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนทาวสูง - หวยมะระ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ          

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ 4,000 เมตร และเสนขนานระยะ ๑,3๐๐ เมตร กับศูนยกลาง 

ถนนทาวสูง - หวยมะระ 

     ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับถนนทาวสูง - หวยมะระ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก   

ถนนทาวสูง - หวยมะระ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนทาวสูง - หวยมะระ           

เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 

     ดานใต   จดถนนทาวสูง - หวยมะระ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับถนนทาวสูง - หวยมะระ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง 

จากถนนทาวสูง - หวยมะระ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน 

ทาวสูง - หวยมะระ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 

  อ. - ๓๑  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากตะวันตก         

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ เปนระยะ ๓,๙๐๐ เมตร  

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากตะวันตก  

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี ๒ 

จังหวัดชลบุรี ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับถนนสายโรงเรียนบานมาบลําบิด 

ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสายโรงเรียนบานมาบลําบิดบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ 

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายโรงเรียนบานมาบลําบิด เปนระยะ ๕๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร 

กับถนนสายโรงเรียนบานมาบลําบิด 

 อ. - ๓๒ ท่ีดินบริษัททรัพยมหากิจ ๑๒ จํากัด ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๕๗๕ และโฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๓๐๐๑๘ ตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

 อ. - ๓๓ ท่ีดินบริษัท สุขสมบูรณ กรุป จํากัด ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๗

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๕๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๓๗ 

โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๘๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๔ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๗๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๕ และโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๙๙๔ 

ตําบลหางสูง อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี  

  อ. - ๓๔  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากใต  

     ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชบ. ๓๐๐๗ และเสนขนานระยะ ๑,๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ฟากเหนือ 
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     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๔ และเสนขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๐๗ 

  อ. - ๓๕  เขตทาเรือศรีราชา ฮารเบอร 

 อ. - ๓๖ ดานเหนือ จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ ฟากตะวันออก          

ท่ีจุดซ่ึงอยูห างจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข  ๓๕๗๔ บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๗  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร และท่ีดิน

บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๒๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๒๕ โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี ๑๕๒๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๒๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๒๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๒๙ โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี ๑๕๓๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๓๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๓๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๓๓ ตําบลหนองเสือชาง 

อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๔๓๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๔๓๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๘๔๑๙  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๘๔๒๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๘๔๒๒ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๒๔  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๒๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๒๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๒๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๒๘  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๕๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๓๔๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๓๔๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๔๓๑ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๔๔๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๖๒๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๖๒๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๖๒๖ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๖๒๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๘๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๔๗๕๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๔๙๙๓ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๔๔๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๔๔๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๔๔๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๔๗๗ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๗๕๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๗๖๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๘๓๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๘๓๒ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๘๓๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๐๙๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๐๙๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๑๘๓ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๑๘๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๑๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๑๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๖๑๐ 

ตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๐๘๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๐๘๙ ตําบลหนองขาม 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๘๑๔๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๘๑๔๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๘๑๔๒ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๔๐๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๕๖๖๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๕๖๗๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๕๖๗๑ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๕๖๗๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๔๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๔๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๔๒ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๔๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๔๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๔๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๕๔ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๕๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๕๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๕๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๕๘ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๕๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๖๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๖๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๖๒ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๖๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๖๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๖๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๕๖๖ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๗๕๖๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๗๕๖๔ ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

  ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ ฟากตะวันออก          

ท่ีจุดซ่ึงอยูห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๗๔ บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ.  ๓๐๘๓  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ เปนระยะ ๒๕๐ เมตร  

  ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ ฟากตะวันออก 
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  อ. - ๓๗  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับถนนจักรพงษ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ถนนจักรพงษบรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนจักรพงษ  

เปนระยะ ๓๕๐ เมตร 

     ดานตะวันออก  จดเกาะสีชัง 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับถนนจักรพงษ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ถนนจักรพงษบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนจักรพงษ  

เปนระยะ ๒๕๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดถนนจักรพงษ ฟากตะวันออก 

  อ. - ๓๘  ดานเหนือ  จดเขาน้ําซับ เขาใหญ เขาพระครู เขาขวาง เขาไผ เขาหินขาว       

เขาโพธิ์ใบ เขาหนองอาง และเขาแหลมฉบัง 

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ 

(ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนอาวอุดม ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

เปนระยะ ๘๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนอาวอุดม ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓     

(ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ ๒๐๐ เมตร  

     ดานใต   จดถนนสายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ - ทาเรือแหลมฉบัง 

ฟากเหนือ คลองบานนา ฝงตะวันตกคลองบางละมุง ฝงตะวันตก เขตทาเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาทาเรือ

แหลมฉบับ ระยะท่ี ๓ 

     ดานตะวันตก  จดเขตทาเรือแหลมฉบัง เขาน้ําซับ เขาใหญ เขาพระครู เขาขวาง  

เขาไผ เขาหินขาว เขาโพธิ์ใบ เขาหนองอาง เขาแหลมฉบัง เขตทหาร ชายฝงทะเลอาวไทย เสนตั้งฉากกับถนนอาวอุดม 

ฟากเหนือและฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนอาวอุดมบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนอาวอุดม เปนระยะ ๑,๗๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร 

กับถนนอาวอุดม 

  อ. - ๓๙  ดานเหนือ  จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาชมภู เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว 

และเขาชมภู และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรดแหงท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี  

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ ฟากตะวันตก เขตสงเสริม : 

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ ๕) จังหวัดชลบุรี และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด 

     ดานใต   จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)       

 เสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ และเสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๗ 
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     ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๓๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร  

  อ. - ๔๐  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ ถนนซากคอ - หนองขาม ฟากใต ถนนสายทอน้ํา ฟากใต เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากใต เสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 

และเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑  

     ดานตะวันออก  จดทา งหล ว งแผ น ดิ นหมาย เ ล ข  ๓๒๔๑  ฟากตะวั น ตก  

และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี  

     ดานใต   จดถนนดานสาม - ตนโพธิ์ ฟากเหนือ ถนนหวยเฝา - หนองปรือ 

ฟากเหนือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันตก ถนนในชาก ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร        

กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

  อ. - ๔๑  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๑  

     ดานตะวันออก  จดทา งหล ว งแผ น ดิ นหมาย เ ล ข  ๓๒๔๑  ฟากตะวั น ตก  

และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แหงท่ี ๒ 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากเหนือ  

     ดานตะวนัตก  จดถนนมาบบอน - บอวิน ฟากตะวันออก  

  อ. - ๔๒  ดานเหนือ  จดทางหลวงพิ เศษหมายเลข ๗ ฟากใต  ถนนสุขาภิบาล ๖  

ฟากตะวันตก ถนนเครือสหพัฒน ฟากใต ถนนในชาก ฟากใต และถนนขางดับเพลิงไรหนึ่ง ฟากใต 

     ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนเครือสหพัฒน ฟากใต   

ถนนหนาวัดจุกกระเฌอ ฟากตะวันตก ถนนหนองคลาใหม ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร             

กับศูนยกลางถนนจุกกะเฌอ - หนองคลา  

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนหนองคลาใหม 

     ดานตะวันตก  จดทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก 

  อ. - ๔๓  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชบ.  

สายทางเขาซก - ทาจาง เสนขนานระยะ ๒๘๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่ อ และถนน  

อบจ. ชบ. สายทางเขาซก - ทาจาง ฟากใต 

     ดานตะวันออก  จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๑,๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ. ชบ.         

สายทางเขาซก - ทาจาง 
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     ดานตะวันตก  จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก 

  อ. - ๔๔  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๑ ฟากใต  เสนตั้ งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ บรรจบกับถนนมาบบอน -  

บอวิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 

เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๑  

     ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๑ และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ช ๗  

     ดานตะวันตก  จดซอยวัดบอวิน - ยางเอน ฟากตะวันออก และเขตสงเสริม :          

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี

  อ. - ๔๕  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชบ. ๓๐๘๓  

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยู

หางจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต             

ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ เปนระยะ ๑,๔๐๐ เมตร 

  อ. - ๔๖  ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ ฟากใต  

     ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยู

หางจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ เปนระยะ ๒,๒๐๐ เมตร 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชบ.๓๐๘๓  

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยู

หางจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๔๐๖๔ ไปทางทิศตะวันออก        

ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๘๓ เปนระยะ ๑,๑๕๐ เมตร 

 อ. - ๔๗ ท่ีดินกลุมบริษัท ไทยอีสเทิรน ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๙๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๓

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๗ โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๒๘๐๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๐๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๑๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๓๒ โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี๖๑๓๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๓๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๓๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๓๖ โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี ๖๑๓๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๓๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๓๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๔๐ โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี ๖๑๔๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๔๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๔๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๔๔ โฉนดท่ีดิน 
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เลขท่ี ๖๑๔๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี๖๑๔๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๔๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๔๘ โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี ๖๑๔๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๕๐ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 

  อ. - ๔๘  บริเวณท่ีกันออกจากการเปนเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด 

 อ. - ๔๙ ท่ีดินบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจํากัด (มหาชน) ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๐๒ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๐๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๐๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๐๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๐๖ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๐๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๐๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๓๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๔๒ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๔๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๔๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๔๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๔๙ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๕๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๒๙๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๓๐๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๓๐๓ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๓๑๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๔๙๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๕๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๕๔ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๕๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๖๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๗๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๗๗ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๕๗๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๖๕๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๖๕๒ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๖๕๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๖๕๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๖๖๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๖๙๘ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๗๐๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๗๐๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๗๐๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๘๑๘๕ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๙๔๓๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๙๔๔๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๙๔๔๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๑๗๓๓ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๓๒๖๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๓๒๖๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๗๕๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๗๙๙ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๘๐๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๘๐๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๘๑๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๘๒๑ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๘๒๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๙๔๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๐๙๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๐๙๐ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๗๖๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๗๖๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๗๖๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๗๖๔ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๗๖๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๑๙๔๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๑๔๐๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๒๑๓๘ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๒๔๘๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๓๐๒๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๓๗๗๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๓๗๗๑ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๓๗๗๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๘๒๖๒๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๘๒๖๒๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๙๔๙๐๕ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๙๙๖๙๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๖๒๑๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๖๒๑๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๖๒๑๘ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๔๘๘๗๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๖๘๕๐๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๖๘๕๐๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๖๘๕๐๒

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๖๘๕๐๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๐๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๑๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๑๑ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๖๒๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๖๒๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๖๒๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๖๓๐ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๖๓๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๔๖๖๗๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 73773 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 170216 

และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 170217 ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และนส. ๓ ก เลขท่ี ๕๑๒

เลขท่ี ๕๑๓ เลขท่ี ๑๒๖๑ เลขท่ี ๑๒๖๕ ตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

  อ. - ๕๐  สถานีขนถายผลิตภัณฑทางรถไฟ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

  อ. - ๕๑  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท        

รย. ๓๐๑๓ เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับถนนสาย ญ ๙  

ทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ ฟากตะวันออก เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔        

(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดทองท่ีภายในตําบลมาบยางพร 
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และตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ 

คลองหินลอย ฝงใต ถนนสาย ญ ๑๒ ฟากใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ฟากตะวันตก 

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท  

รย. ๒๐๒๖ ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท รย. ๔๐๒๗ ฟากใต และทางหลวงชนบท รย. ๒๐๕๑ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดถนนนิคมพัฒนา สาย ๙ ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖  

ฟากเหนือ ถนนสาย ญ ๑๔ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๖ เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๖ และเสนขนาน

ระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ 

     ดานตะวันตก  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 

เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ 

  อ. - ๕๒  บริเวณท่ีกันออกจากการเปนเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) 

  อ. - ๕๓  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)       

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดทองท่ีภายในตําบลมาบยางพร  

แ ล ะ ตํ าบลปลวกแดง  อํ า เภอปลวกแดง  จั งหวั ดระยอง  เป น เขตประกอบการ อุ ตสาหกรรม  

ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ 

  อ. - ๕๔  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)       

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดทองท่ีภายในตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง เปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๓๘ 

  อ. - ๕๕   ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๑๑  

     ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

รย. ๕๐๕๙ เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ เสนขนานระยะ ๙๐๐ เมตร 

กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๑๑ เสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙  

เสนขนานระยะ ๒,๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๑๑ และทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ ฟากตะวันตก 

     ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๕๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  รย. ๕๐๕๙ เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวง

ชนบท รย. ๕๐๕๙ บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๕๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ เปนระยะ ๔,๙๐๐ เมตร ทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ ฟากตะวันออก  

ถนนสาย ญ ๑๑ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. ๕๐๕๙ 

  อ. - ๕๖  ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน เลขท่ี ๑ ทะเบียนเลขท่ี ๑๑๐๙ เลม ๑๒ ก 

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

จังหวัดชลบุรี 
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  อ. - ๕๗  ดานเหนือ  จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี ๔ 

     ดานตะวันออก  จดเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี ๔ 

     ดานใต   จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ท่ีจุดซ่ึงอย ู

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ บรรจบกับถนนแมน้ําคูใหม - วัดไร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๙๑  

 อ. - ๕๘ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาณาเขต

และปรับลดพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมทองท่ีภายในตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง   

ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ และโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๗๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๗๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๗๗ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๘๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๘๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๘๘ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๘๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๙๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๙๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๙๙ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๔ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๑๙๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๒๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๒๖ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๓๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๐๗๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๘๗๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๘๗๓ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๘๗๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๘๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๕๖๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๓๙ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๑๓๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๐๘๔๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๖๔๑๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๖๘๕๕ 

และโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๘๗๓๖ ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

  อ. - ๕๙  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 25512 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 26003 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22698 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 25935 

และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 25936 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

  อ. - ๖๐  ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร  

     ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ฟากตะวันตก 

ที ่จ ุด ซึ ่งอยู ห างจากทางหลวงแผ นด ินหมายเลข  ๓๑๙๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท รย.  ๔๐๒๗  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๙๑ 

  อ. - ๖๑  พ้ืนท่ีภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม จํากัด  

ในทองท่ีตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒   



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

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนเขตประกอบอุตสาหกรรม ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

 อ. - ๖๒ พ้ืนท่ีภายในเขตชุมชนอุตสาหกรรมของบริษัท เอส.เอส.พีพรอพเพอรตี้ จํากัด        

ในทองท่ีตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 

กําหนดทองท่ีภายในตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนเขตชุมชนอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๓๘๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๔๑๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๘๙๘๘ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๙๔๑๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๙๕๔๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๐๒๒๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๓๕๑๙ น.ส. ๓ ก 

เลขท่ี ๑๓๖๘ น.ส. ๓ ก เลขท่ี ๔๔๗๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๑๔๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๑๔๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๑๑๗๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๑๗๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๑๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๔๙๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๑๕๒๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๕๒๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๔๖๙๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๑๙๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๕๒๑๐ น.ส. ๓ ก เลขท่ี ๑๘๗๖ น.ส. ๓ ก เลขท่ี ๓๒๔๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๒๗๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๒๗๑ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๒๗๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๕๗๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๓๖๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๓๖๒    

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๐๒๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๑๙๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๕๘๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๔๗๐๙    

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 507 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 894 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 895 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 896 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

898 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15402 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17174 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17175 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17176 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17177 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17397 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17398 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17399    

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17400 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17402 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17403 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 45886   

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 45887 ในทองท่ีตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 897    

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17395 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17404 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 47578 ในทองท่ีตําบลนิคมพัฒนา 

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17169 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17170 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

23986 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23987 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23988 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23989 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

23990 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 24014และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 24032 ในทองท่ีตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง 

 อ. - ๖๓ พ้ืนท่ีภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองอินดัสเตรียลพารค จํากัด  

ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๘๖๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๔๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๗๗๖๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๒๔๑        

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๒๔๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๒๔๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๒๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๒๙       

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๓๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๓๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๓๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๓๓       

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๔๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๔๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๔๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๓๔๕       

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๒๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๒๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๒๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๐       

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๖       

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๔๓๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๙๓๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๙๓๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๓๘๘       

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๙๘๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๙๘๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๒๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๒๒       

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๒๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๒๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๒๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๓๕๒๖       

55 
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  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 2,0๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 34 เสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)          

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตาม 

แนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 3,600 เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงชายทะเลอาวไทย 

  ดานตะวันตก จดเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันตก            

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ 

 ชบ. - ๗ ดานเหนือ จดเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลทุงพระยา 

ตําบลทากระดาน ตําบลคูยายหมี ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม  

ตําบลทาตะเกียบ ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลหนองหวา ตําบลพระเพลิง 

อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเเควระบมและปาสียัด 

  ดานใต จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 

ในทองท่ีตําบลทุงพระยา ตําบลทากระดาน ตําบลคูยายหมี ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต ตําบลเขาหินซอน 

อําเภอพนมสารคาม ตําบลทาตะเกียบ ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลหนอง

หวาตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลทุงพระยา 

ตําบลทากระดาน ตําบลคูยายหมี ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 

ตําบลทาตะเกียบ ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลหนองหวา ตําบลพระเพลิง 

อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ชบ. - ๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง เสนขนาน

ระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางนาง เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองน้ําเค็ม และเสนขนาน

ระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองเมือง 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย ญ 3 ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ 4          

เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ทางรถไฟสายตะวันออก              

ฟากตะวันตก ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากเหนือ เสนขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนยกลาง          

ทางรถไฟสายตะวันออก ถนนโครงการสาย ญ 5 ฟากเหนือ เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร              

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 3466 ฟากเหนือ และถนนสาย ฌ 6 ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงชายทะเลอาวไทย  

  ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ขอ. - 4 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง และบริเวณ อ. - 12  

บริเวณ อ. - 16 และบริเวณ อ. - 18 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว 
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 ชบ. - ๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๕ เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๗ เสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๕ เสนขนานระยะ ๑,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๗ 

เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓1๕ ถนนสาย ญ 3 ฟากใต 

และฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองเมือง เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝง 

คลองหลวง เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ เสนต้ังฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓1 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๓1  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓341 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๓๑ เปนระยะ 2,300 เมตร เสนขนานระยะ ๑,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๑ เสนขนานระยะ 1,4๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3341 เขตปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลสระสี่เหลี่ยม ตําบลหัวถนน ตําบลหนองปรือ 

ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม ตําบลเกาะจันทร ก่ิงอําเภอเกาะจันทร อําเภอพนัสนิคม และตําบลเกษตรสุวรรณ 

ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร 

กับริมอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลสระสี่เหลี่ยม ตําบลหัวถนน ตําบลหนองปรือ ตําบลหนองเหี่ยง อําเภอพนัสนิคม  

ตําบลเกาะจันทร กับอําเภอเกาะจันทร อําเภอพนัสนิคม และตําบลเกษตรสุวรรณ ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง 

จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3340 เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3340 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว    

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 เปนระยะ 4,000 เมตร เสนขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3340 เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  

ในทองท่ีตําบลเกษตรสุวรรณ ตําบลพลวงทอง ตําบลบอทอง ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง และตําบลคลองพลู 

อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ วนอุทยานน้ําตกเขาเจาบอทอง             

และเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลหางสูง ตําบลหนองใหญ 

ตําบลคลองพลู ตําบลหนองเสือชาง ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี  และตําบลปายุบใน             

อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ 700 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3417 ท่ีดินบริษัท สุขสมบูรณ กรุป จํากัด ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๗          

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๐๕๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๓๗ โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี ๓๑๒๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๑๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๘๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๕๗๔ โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี ๑๕๗๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๐๕ และโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๙๙๔ ตําบลหางสูง  
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อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3417 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข 344 เปนระยะ 700 เมตร เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๔๔ เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลตาสิทธิ์   

ตําบลหนองไร ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง และตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย  

จังหวัดระยอง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3574 ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข 331 ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3138  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 เปนระยะ 3,900 เมตร 

เสนขนานระยะ 200 เมตร กับศูนยกลางถนนหัวกุญแจมาบคลา ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138  

ฟากตะวันตก และเขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงท่ี 2 จังหวัดชลบุรี 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาชมภู เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว

และปาเขาชมภู เขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาเขียว และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันออก 

  ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 23 บริเวณ ม. - 24 บริเวณ ม. - 27 และบริเวณ ม. - 28  

ท่ีกําหนดไวเปนสีสม บริเวณ รม. - 32 บริเวณ รม. - 35 และบริเวณ รม. - 36 ท่ีกําหนดไวเปนสีสมออน 

มีจุดสีขาว บริเวณ ขอ. - 11 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง บริเวณ อ. - 21 บริเวณ อ. - 22 บริเวณ อ. - 24  

บริเวณ อ. - 25 บริเวณ อ. - 26 บริเวณ อ. - 27 บริเวณ อ. - 28 บริเวณ อ. - 29 บริเวณ อ. - 30 

บริเวณ อ. - 31 บริเวณ อ. - 32 บริเวณ อ. - 34 บริเวณ อ. - 36 บริเวณ อ. - 45 และบริเวณ อ. - 46  

ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว และบริเวณ อป. - 2 ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ชบ. - ๑๐ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาเขียว 

  ดานตะวันออก จดเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียวและเขาชมภู เขตปาสงวน

แหงชาติ ปาเขาชมภู เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก           

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3574 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 เปนระยะ 2,500 เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากตะวันตก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๑ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๓๑ ถนนมาบบอน - บอวิน ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ช 7 

เสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๐๙ 

ฟากใต เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 331 

  ดานใต  จดเขตปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา         

กําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล  

ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๗ และเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง 
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  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ ถนนดานสาม - ตนโพธิ์ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากใต เสนขนาน 

ระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ เสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข ๗ ถนนสาย 36 - โคงดารา ฟากเหนือ ถนนหนองตายาย ฟากเหนือ เสนขนานระยะ 1,500 เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เสนขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3241 ทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันออก เขาเรวดี เขาฉลาด เขายายสี ถนนเทศบาล 9 ฟากใต 

ทางหลวงชนบท  ชบ. 4099 ฟากใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3144 ฟากเหนือ และเขตปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาพุ 

 ชบ. - ๑๑ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลตาสิทธิ์ ตําบลหนองไร ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง   

และตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตปาสงวนแหงชาติ      

ปาคลองระเวิง และปาเขาสมเส็ด ปาสงวนแหงชาติ ปาแดง และปาชุมนุมกลาง เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลหางสูง ตําบลหนองใหญ ตําบลคลองพลู ตําบลหนองเสือชาง 

ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จ ังหว ัดชลบุร ี และตําบลปาย ุบใน อําเภอว ังจ ันทร  จ ังหว ัดระยอง  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองตะเคียน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําประแสร ทางหลวงชนบท 

รย. 4005 ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ 1,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 344        

เสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 344        

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3471 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 344 เปนระยะ 1,500 เมตร เสนขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3471 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 

เปนระยะ 1,800 เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท รย. 3063        

ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท รย. 3008 ฟากตะวันตก ถนนมาบพวา - เขาหินแทน ฟากตะวันตก             

ถนนหนองกวาง - เขาดิน ซอย 2 ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท รย. 1003 ฟากตะวันตก ซอยเนินหยอง -

โนนทราย ๒ ซอยชากพรวด ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) เสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยชากพรวด เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 บรรจบกับซอยชากพรวด 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๑ เปนระยะ 500 เมตร เสนขนาน 

ระยะ 1,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 เสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับริมฝง 

แมน้ําประแสร และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนประแส และปาพังราด 

  ดานใต จดชายฝงทะเลอาวไทย เสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลาง

ถนน อบจ. รย. 0214 เสนขนานระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 เสนตั้งฉากกับ
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 363 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161  

เปนระยะ 500 เมตร เสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3163 เสนขนาน

ระยะ 1,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 เสนขนานระยะ 1,5๐๐ เมตร          

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 ถนนพลงไสว - คลองทุเรียน ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3145 ฟากเหนือ บึงสํานักใหญ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3192 ฟากตะวันออก เสนขนาน 

ระยะ 1,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3145 เขตปาสงวนแหงชาติ ปาบานเพ ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3300 ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ เสนต้ังฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

บรรจบกับถนนสุชุมวิท - ซน - หาดแมรําพึง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 2,000 เมตร เสนขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดทองท่ีภายในตําบลเชิงเนิน ตําบลตะพง        

และตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนเขตอุตสาหกรรมเพ่ิมจากเดิม ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ชายฝงทะเลอาวไทย และทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 ฟากตะวันออก  

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 4๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3139 เสนขนานระยะ 3,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 เสนขนาน  

ระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3139 และคลองชลประทาน ฝงตะวันออก  

  ท้ังนี้  ยกเวนบริ เวณ  ขก. -  3 ท่ี กําหนดไว เปนสีน้ํ าตาล บริ เวณ อ.  -  55  

บริเวณ อ. - 58 บริเวณ อ. - 59 และบริเวณ อ. - 66 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว บริเวณ ปก. - 5             

และบริเวณ ปก. - 6 ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีเขียว และบริเวณ อป. - 7 และบริเวณ อป. - 8        

ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ชบ. - ๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท            

ชบ. 3027 เสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ชบ. 3574 เขตสงเสริม :      

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) เขตสงเสริม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด          

เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลตาสิทธิ์ ตําบลหนองไร 

ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง และตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ เสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองปลาไหล และเสนขนาน

ระยะ 5๐๐ เมตร กับริมฝงคลองระวิง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองจําพัง เสนขนาน  

ระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองดอกกราย เสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําดอกกราย เสนขนาน

ระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองดอกกราย เสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองจําพัง และเสนขนาน

ระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองใหญ  
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  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3143 ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท 

รย. 4027 ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท รย. 5050 ฟากตะวันตก ถนนนิคม สาย 9 ฟากใต ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3191 ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 ฟากตะวันออก ถนนนิคมสาย 9 ฟากใต         

ทางหลวงชนบท รย. 2051 ฟากตะวันออก และทางหลวงชนบท รย. 4027 ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท รย. 2026 ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3245 ฟากใต เสนขนานระยะ 2,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245  

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3245 บรรจบกับถนนสาย ญ 10 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3245 เปนระยะ 500 เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3245 ฟากตะวันตก คลองหินลอย 

ฝงเหนือ เสนขนานระยะ 1 ,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. 3013 และเสนขนาน 

ระยะ 1,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 

  ท้ังนี้  ยกเวนบริเวณ ขอ. - 19 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง และบริเวณ อ. - 52              

บริเวณ อ. - 54 บริเวณ อ. - 57 บริเวณ อ. - 60 บริเวณ อ. - 61 และบริเวณ อ. - 62 

 ชบ. - ๑๓ ดานเหนือ จดถนนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองแหลมฉบัง - 

ปราจีนบุรี กรมทางหลวง ฟากใต และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอศรีราชากับอําเภอบางละมุง  

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง   

เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา  

ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบล 

พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ เสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนาน 

ระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยขุนจิต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหวยขุนจิต 

ฝงเหนือ ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือนอางเก็บน้ําหวยขุนจิตบรรจบกับขอบอางเก็บน้ําหวยขุนจิต เขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาบางละมุง เสนขนานระยะ 1,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 เสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 331 บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3240 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 เปนระยะ 1,000 เมตร เสนขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 และท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเลขท่ี 1 ทะเบียนเลขท่ี ๑๑๐๙ 

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

จังหวัดชลบุรี 

  ดานใต  จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง            

ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน         

พ.ศ. ๒๕๓๗ และเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 36  
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  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 1 ,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟ           

สายตะวันออก 

  ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ อ. - 49 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว 

 ชบ. - ๑๔ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแห งชาติ  ป าบานนา  และปา ทุ งควายกิน              

เขตอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําเขาจุก 

  ดานตะวันออก จดเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันออก          

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี 

  ดานใต จดชายฝงทะเลอาวไทย และเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนประแส 

และปาพังราด 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับริมแมน้ําประแสร เสนขนานระยะ 

1,5๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบท รย. 4036 ซอยเฉลิมบูรพาชลทิศ 43 ฟากใต ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 3162 ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท รย. 6016 ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท 

รย. 6016 ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท รย. 6016 บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท รย. 6016 

เปนระยะ 500 เมตร คลองโพล ฝงตะวันออก เสนตั้งฉากกับซอยเลียบคลองบุญสัมพันธ ฟากตะวันออก  

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากซอยเลียบคลองบุญสัมพันธบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3377 ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตามแนวซอยเลียบคลองบุญสัมพันธ เป นระยะ 500 เมตร ซอยเล ียบคลองบุญสัมพันธ   

ฟากตะวันออก และคลองชลประทาน ฝงตะวันออก 

  ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ อ. - 64 ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว 

 ชบ. - ๑๕ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา       

กําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล           

ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมอางเก็บน้ําคลองบางไผ เสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 เสนขนานระยะ 1,5๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3376 

เสนขนานระยะ 1,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 ถนนสาย ญ 14 ฟากตะวันออก  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 ฟากใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3191 ฟากตะวันออก และเสนขนาน

ระยะ 3๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับถนนสาย ญ 17 เสนขนาน

ระยะ ๕๐๐ เมตร กับถนนสาย ญ ๒๒ ถนนสาย ฌ 23 ฟากตะวันตก ถนนมาบยา ฟากเหนือ เสนขนาน 

ระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขุมวิท 23 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต  

ถนนสุสานมาบตาพุด ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ 65๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) และเสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมาบตาพุด - หาดทรายทอง 
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  ดานใต จดชายฝงทะเลอาวไทย และเขตอุตสาหกรรมตามประกาศ

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป         

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากตอจากชายฝงทะเลอาวไทย ไปทางทิศเหนือ   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๙๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3392 ฟากใต ถนนเทศบาล 58 

ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท รย. 1035 ฟากใต เสนขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล 58 

เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3           

(ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับถนนเทศบาล 58 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  

(ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ 500 เมตร เสนขนานระยะ 1,2๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 

(ถนนสุขุมวิท) เสนขนานระยะ 3,5๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3376 เขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก เสนขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา - มาบตาพุด ฟากตะวันออก เขตปฏิรูปท่ีดิน            

เพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา ตําบลตะเคียนเตี้ย          

ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อางเก็บน้ําคลองบางไผ ฝงใต และเสนขนานระยะ 500 เมตร 

กับริมอางเก็บน้ําคลองบางไผ 

 ๘. ท่ีดินประเภท  สก. - 1 ถึง สก.  -  ๘ ท่ีกําหนดไว เปนสี เขียวออน ให เปนท่ีดินประเภท 

สงเสริมเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้  

  สก. - 1  ดานเหนือ   จดเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานเหนือ ซ่ึงเปน 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดนครนายก และศูนยเกษตรกรรมทหารเรือโยธะกา 

กองอาชีวะสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารเรือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๒๐๐ เสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๐๐ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๒๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมืองดานเหนือ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๐๐ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี ่ยงเมืองดานเหนือ) เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง             

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ เสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔           

(เลี่ยงเมืองดานเหนือ) ถนนสาย ฌ ๒ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๐๔ เสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  

เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางรถไฟ 
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สายตะวันออก เปนระยะ ๖,๕๐๐ เมตร และเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานตะวันตก  

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการ 

     ดานตะวันตก  จดเขตพ้ืนท่ี เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออกด านตะวันตก   

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกดานตะวันตก ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดปทุมธานี 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - ๑ บริเวณ ม. - ๒ บริเวณ ม. - ๔ และบริเวณ ม. - ๕  

ท่ีกําหนดไวเปนสีสม บริเวณ รม. - ๑ บริเวณ รม. - ๒ บริเวณ รม. - ๓ บริเวณ รม. - ๔ บริเวณ รม. - ๖  

และบริเวณ รม. - ๗ ท่ีกําหนดไวเปนสีสมออนมีจุดสีขาว และบริเวณ อ. - ๑ ถึง อ. - ๓ ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน    

มีจุดสีขาว  

  สก. - 2  ดานเหนือ   จด เขต พ้ื น ท่ี เ ขต พัฒนา พิ เ ศษภาคตะวั นออกด าน เหนื อ  

ซ่ึงเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดปราจีนบุรี 

     ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙ ฟากตะวันตก  

     ดานใต   จดถนนสาย ญ ๒ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๒,๔๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ญ ๒  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ ฟากตะวันตก ถนนสาย ญ ๒ ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๘ 

ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองทาลาด ฝงเหนือ ถนนสาย ฌ ๔ ฟากเหนือ และเสนตั้งฉาก

กับทางหลวงชบบท ฉช. ๔๐๒๓ ท่ีจุดซ่ึงทางหลวงชบบท ฉช. ๔๐๒๓ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๔ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  กับริมฝ งแมน้ํ าบางปะกง  

ฝงตะวันออก 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - ๓ ท่ีกําหนดไวเปนสีสม และบริเวณ รม. - ๕ ท่ีกําหนดไว         

เปนสีสมออนมีจุดสีขาว  

  สก. - ๓  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันออก  

ถนนสาย ฌ ๔ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๒๑            

เสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ เสนขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๒๑ ถนนสาย ฌ ๔ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร         

กับริมฝงคลองทาลาด ฝงใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๘ ฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๐๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๘ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ เปนระยะ ๔,๗๐๐ เมตร เสนขนาน 

ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ถนนโครงการสาย ญ ๒ ฟากใต เสนขนาน

ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. ๗๔๐๕๐ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง         

ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ บรรจบกับถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
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ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ เปนระยะ ๘๕๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ ฟากเหนือ  

และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองระบม ฝงใต 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองสียัด ฝงใต เสนตั้งฉาก

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ บรรจบ 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖๔๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ 

เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖         

คลองชลประทาน ฝงเหนือ คลองบึงกระจับ ฝงตะวันออก ถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน ฟากตะวันตก            

เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๒๑ เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร       

กับศูนยกลางถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๒๑ ทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๕ ฟากใต ถนนโยธาธิการ ชบ. ๒๐๔๐ ฟากตะวันตก ถนน อบจ. ชบ.  

สายพนัสนิคม - หัวถนน ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับริมฝงคลองหลวง ฝ งเหนือ 

กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๑๑ คายพนัสบดีศรี อุทัย และเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔๑ 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองหลวง ฝงเหนือ       

เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองเมือง ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับคลองเนินตาสด  

เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองน้ําเค็ม ฝงเหนือ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) 

เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางนาง ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองบางหัก 

ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองออมนอย เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองออมใหญ 

ฝงเหนือ เสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ บรรจบกับ 

ริมฝงแมน้ําบางปะกง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ เปนระยะ ๓,๗๐๐ เมตร 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันตก และเสนตั้งฉากกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ บรรจบกับริมฝงแมน้ําบางปะกง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ เปนระยะ ๑,๗๐๐ เมตร 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันออก 

เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๕ ทางรถไฟสายตะวันออก ฟากตะวันตก  

เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๕ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๕ 

ท่ีจุดซ่ึงอยูห างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๕ เปนระยะ ๒,๓๐๐ เมตร และเสนขนาน

ระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ อ. - ๔ และบริเวณ อ. - ๑๒ ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออนมีจุดสีขาว  

  สก. - ๔  ดานเหนือ   จดทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๕ ฟากตะวันออก และเสนขนาน 

ระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงอางเก็บน้ําประแสร ฝงตะวันตก 
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     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (เลี่ ยงเ มือง)  ฟากเหนือ  

และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

     ดานตะวันตก  จดซอยชากพรวด ฟากเหนือ ซอยเนินหยอง - โนนทราย ๒  

ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๓ ฟากตะวันออก ถนนหนองกวาง - เขาดิน ซอย ๒ ฟากตะวันออก 

ถนนมาบพวา - เขาหินแทน ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท รย. ๓๐๐๘ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท  

รย. ๓๐๖๓ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข ๓๔๗๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ เปนระยะ ๑,๘๐๐ เมตร          

และเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ 

  สก. - ๕  ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบานนา และปาทุงควายกิน 

     ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน ฝงตะวันตก ทางหลวงชนบท รย. ๔๐๑๐ 

ฟากตะวันตก ซอยเลียบคลองบุญสัมพันธ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๗ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ 

(ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (เลี่ยงเมือง) ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก 

  สก. - ๖  ดานเหนือ   จดคลองชลประทาน ฝงใต 

    ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน ฝงตะวันตก และเขตอุตสาหกรรมตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาณาเขตและปรับลดพ้ืนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ทองท่ีภายในตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๑๙๒๗๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๗๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๗๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๑๙๒๘๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๙๒๘๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๘๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๘๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๕๖๙๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๙๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๖๙๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๕๗๐๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๐๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๐๑๙๗ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๒๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๒๖ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๓๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๒๐๗๕ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๘๗๑ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๘๗๓ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๘๗๔ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๒๘๗๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๕๖๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๗๓๙ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๖๑๓๘ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๓๐๘๔๐ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๖๔๑๒ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๖๘๕๕ และโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๘๗๓๖ ตําบลหนองบัว 

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๗๑ ฟากเหนือ และถนนสาย ช ๑๐ 

ฟากเหนือ   

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองใหญ ฝงตะวันออก 
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  สก. - ๗  ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนเทศบาลทุงควายกิน ๑๒ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร 

กับถนนเทศบาลทุงควายกิน ๑๗ ซอยเลียบคลองบึงสัมพันธ ฟากเหนือ และเสนตั้งฉากกับซอยเลียบคลองบึงสัมพันธ 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากซอยเลียบคลองบึงสัมพันธบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๗ ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตามแนวซอยเลียบคลองบึงสัมพันธ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร 

     ดานตะวันออก จดคลองโพล  ฝ งตะวันตก เสนตั้ งฉากกับทางหลวงชนบท  

รย. ๖๐๑๖ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท รย. ๖๐๑๖ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๖๐๑๖ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ทางหลวงชนบท  

รย. ๖๐๑๖ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๒ ฟากตะวันตก 

     ดานใต   จดซอยเฉลิมบูรพาชลทิศ ๔๓ ฟากเหนือ และเสนขนาน 

ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท รย. ๔๐๓๖ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก 

  สก. - ๘  ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔ เปนระยะ ๒,๘๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๗๔     

     ดานตะวันออก จดคลองชลประทาน ฝงตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๑๓๙ และเสนขนานระยะ ๓,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖  

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝงคลองใหญ ฝงตะวันออก 

 9. ที่ด ินประเภทปก. - 1 ถึง ปก. - 6 ที ่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีเขียว ใหเปน 

ท่ีดินประเภทท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน มีรายการดังตอไปนี้ 

  ปก. - 1  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลทุงพระยา ตําบลทากระดาน 

ตําบลคูยายหมี ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม ตําบลทาตะเกียบ 

ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลหนองหวา ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ 

จังหวัดสระแกว ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีบางแหง 

ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเข่ือน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน อําเภอบานโพธิ์ 

อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร 

จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลสระสี่เหลี่ยม 

ตําบลหัวถนน ตําบลหนองปรือ ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม ตําบลเกาะจันทร ก่ิงอําเภอเกาะจันทร 

อําเภอพนัสนิคม และตําบลเกษตรสุวรรณ ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลเกษตรสุวรรณ ตําบลพลวงทอง ตําบลบอทอง 

ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง และตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน 
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พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลหางสูง ตําบลหนองใหญ ตําบลคลองพล ู

ตําบลหนองเสือชาง ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี และตําบลปายุบใน อําเภอวังจันทร  

จังหวัดระยอง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลเกษตรสุวรรณ 

อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ี

ตําบลคลองพลู และตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

  ปก. - 2  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลตาสิทธิ์ ตําบลหนองไร ตําบลละหาร 

ตําบลปลวกแดง ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง และตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลหนองไร ตําบลละหาร 

ตําบลตาสิทธิ์ และตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

  ปก. - 3  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลเขานอย ตําบลหวยทับมอญ ตําบลชําฆอ 

ตําบลกระแสบน ตําบลน้ําเปน อําเภอแกลง และตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

  ปก. - 4  พระราชกฤษฎี กา กํ าหนด เขต ท่ีดิ น  ในท อง ท่ีตํ าบลบึ ง  อํ า เภอศรี ร าช า  

ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว ตําบลหนองปลาไหล ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง และ

ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

  ปก. - 5  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลสํานักทอง ตําบลนาตาขวัญ  

ตําบลตะพง ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง และตําบลชากบก ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง        

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ปก. - 6  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลสองสลึง อําเภอแกลง และตําบลกะเฉด 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 1๐.  ท่ีดินประเภท ล. - 1 ถึง ล. - 32 ท่ี กําหนดไวเปนสีเขียวมีเสนทแยงสีฟา ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้ 

  ล. - 1  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงแมน้ําบางปะกง ฝงตะวันออก        

และฝงตะวันตก 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ พ. - 1 ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง บริเวณ ม. - 7 บริเวณ ม. - 8 

บริเวณ ม. - 11 และบริเวณ ม. - 13 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม บริเวณ รม. - 6 และบริเวณ รม. - 11 ท่ีกําหนดไว

เปนสสีมออนมีจุดสีขาว และบริเวณ อ. - 15 บริเวณ อ. - 17 และบริเวณ อ. - 18 ท่ีกําหนดไวเปนสมีวงออนมีจุดสีขาว  

  ล. - 2  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองระบม ฝงเหนือและฝงใต         

และท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองทาลาด ฝงเหนือและฝงใต  

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 6  และบริเวณ ม. - 8 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม และบริเวณ  

รม. - 11 และบริเวณ รม. - 12 ท่ีกําหนดไวเปนสสีมออนมีจุดสีขาว  
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  ล. - 3  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองสียัด ฝงเหนือและฝงใต              

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 10 ท่ีกําหนดไวเปนสสีม และบริเวณ รม. - 16 ท่ีกําหนดไว

เปนสสีมออนมีจุดสีขาว 

  ล. - 4  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองออมใหญ ฝงเหนือและฝงใต            

ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองบางหัก ฝงเหนือและฝงใต ท่ีดินในบริเวณแนวขนาน 

ระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองบางหัก ฝงเหนือและฝงใต ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลอง 

ออมนอย ฝงเหนือและฝงใต ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับคลองเนินตาสด ฝงเหนือและฝงใต  

ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมคลองเมือง ฝงเหนือและฝงใต และท่ีดินในบริเวณแนวขนาน 

ระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองหลวง ฝงเหนือและฝงใต 

     ทั ้งนี ้ ยกเว นบร ิเวณ  ม.  -  19 และบริเวณ ม.  -  20  ท่ี กําหนดไวเปนสีสม  

บริเวณ รม. - 30 ท่ีกําหนดไวเปนสสีมออนมีจุดสีขาว บริเวณ ขอ. - 4  ท่ีกําหนดไวเปนสมีวง และบริเวณ อ. - 12  

และบริเวณ อ. - 13 ท่ีกําหนดไวเปนสมีวงออนมีจุดสีขาว 

  ล. - 5  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองบางนาง ฝงเหนือและฝงใต     

ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองน้ําเค็ม ฝงเหนือและฝงใต และท่ีดินในบริเวณแนวขนาน 

ระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองบางนาง ฝงเหนือและฝงใต 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 14 และบริเวณ ม. - 15 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม บริเวณ 

รม. - 24 ถึง รม. - 26 ท่ีกําหนดไวเปนสสีมออนมีจุดสีขาว และบริเวณ ขอ. - 4 ท่ีกําหนดไวเปนสมีวง  

  ล. - 6  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับชายฝงทะเลอาวไทย ฝงเหนือ 

  ล. - 7  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับชายฝงทะเลอาวไทย ฝงตะวันออก 

  ล. - 8  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลธร 

  ล. - 9  เขาสามมุข 

  ล. - 10  เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําบางพระ 

  ล. - 11  เขาเรวดี เขายายสี และเขาฉลาก 

  ล. - 12  เกาะสีชัง เกาะขามนอย เกาะขามใหญ เกาะปรง เกาะยายทาว และเกาะคางคาว 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 30 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม และบริเวณ อ. - 37 ท่ีกําหนดไว

เปนสมีวงออนมีจุดสีขาว 

  ล. - 13  เขาน้ําซับ เขาใหญ เขาพระครู เขาขวาง เขาไผ เขาหินขาว เขาโพธิ์ใบ เขาหนองอาง            

และเขาแหลมฉบัง 

  ล. - 14  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ ฝงเหนือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ ฝงตะวันออก 

     ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ ฟากเหนือ 

     ดานตะวันตก  จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํา

หนองคอ เสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองคอ ไปทางทิศตะวันออก
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เฉียงใตจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองคอ ฝงใต ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือนอางเก็บน้ําหนองคอบรรจบกับขอบ 

อางเก็บน้ําหนองคอ อางเก็บน้ําหนองคอ ฝงตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3241 ฟากตะวันออก 

  ล. - 15  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําประแสร ฝงตะวันออก 

     ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบานนา และปาทุงควายกิน 

     ดานใต   จดอางเก็บน้ําประแสร ฝงใต 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําประแสร ฝงตะวันตก 

  ล. - 16  ดานเหนือ  จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํา

หวยสะพาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองคอ ฝงตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือน

อางเก็บน้ําหวยสะพานบรรจบกับขอบอางเก็บน้ําหวยสะพาน และอางเก็บน้ําหวยสะพาน ฝงเหนือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน             

ฝงตะวันออก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน ฝงใต 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยสะพาน             

ฝงตะวันตก 

  ล. - 17  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง ฝงเหนือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง            

ฝงตะวันออก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง ฝงใต 

     ดานตะวันตก  จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํา

หนองกลางดง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหนองกลางดง ฝงเหนือ ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือน

อางเก็บน้ําหนองกลางดงบรรจบกับขอบอางเก็บน้ําหนองกลางดง และอางเก็บน้ําหนองกลางดง ฝงตะวันตก 

  ล. - 18  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยขุนจิต ฝงเหนือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํ าหวยขุนจิต             

ฝงตะวันออก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยขุนจิต ฝงใต 

     ดานตะวันตก  จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํา

หวยขุนจิต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหวยขุนจิต ฝงเหนือ ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือน

อางเก็บน้ําหวยขุนจิตบรรจบกับขอบอางเก็บน้ําหวยขุนจิต และอางเก็บน้ําหวยขุนจิต ฝงตะวันตก   

  ล. - 19  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับอางเก็บน้ําคลองใหญ 

  ล. - 20  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับอางเก็บน้ําหนองปลาไหล  

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ อป. - 4 ท่ีกําหนดไวเปนสเีขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

  ล. - 21  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก  

และฝงตะวันตก  



75 
 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 45 ท่ีกําหนดไวเปนสีสม บริเวณ รม. - 49 ท่ีกําหนดไวเปน 

สีสมออนมีจุดสีขาว บริเวณ ปก. - 3 ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีเขียว และบริเวณ อป. - 1 และบริเวณ 

อป. - 9 ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

  ล. - 22  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองมาบพลงหลวง ฝงตะวันออก          

และฝงตะวันตก ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองระเวิง ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองดอกกราย ฝงเหนือและฝงใต ท่ีดินในบริเวณแนวขนาน 

ระยะ 500 เมตร กับริมฝงคลองจําพัง ฝงเหนือและฝงใต และท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝง

คลองใหญ ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก 

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 44  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม บริเวณ รม. - 45 บริเวณ           

รม. - 48 และบริเวณ รม. - 51 ท่ีกําหนดไวเปนสีสมออนมีจุดสีขาว และบริเวณ อป. - 4 ท่ีกําหนดไวเปน           

สเีขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

  ล. - 23  เกาะเหลือม เกาะไผ เกาะสาก เกาะครก เกาะกลึงบาดาล เกาะมารวิชัย และเกาะริ้น 

  ล. - 24  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํามาบประชัน ฝงเหนือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํามาบประชัน             

ฝงตะวันออก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํามาบประชัน ฝงใต 

     ดานตะวันตก  จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํา

มาบประชัน ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ํามาบประชัน ฝงเหนือ ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือนอางเก็บน้ํา

มาบประชันบรรจบกับขอบอางเก็บน้ํามาบประชัน และอางเก็บน้ํามาบประชัน ฝงตะวันตก   

  ล. - 25  เกาะลาน  

     ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณ ม. - 40 และบริเวณ ม. - 41 ท่ีกําหนดไวเปนสสีม 

  ล. - 26  ท่ีดินในบริเวณแนวขนานระยะ 500 เมตร กับอางเก็บน้ําดอกกราย 

  ล. - 27  เขาพระตําหนัก 

  ล. - 28  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยซากนอก ฝงเหนือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยซากนอก            

ฝงตะวันออก 

     ดานใต   จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํา

หวยชากนอก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําหวยชากนอก ฝงตะวันตก ท่ีจุดซ่ึง

แนวสันเข่ือนอางเก็บน้ําหวยชากนอกบรรจบกับขอบอางเก็บน้ําหวยชากนอก และอางเก็บน้ําหวยชากนอก       

ฝงตะวันตก   

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําหวยซากนอก            

ฝงตะวันตก 

  ล. - 29  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้าํเขาจุก ฝงเหนือ 
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     ดานตะวันออก จดเขตอุทยานแหงชาติ เขาชะเมา - เขาวง และอางเก็บน้ําเขาจุก     

ฝงตะวันตก 

     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําเขาจุก ฝงใต  

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําเขาจุก ฝงตะวันตก 

  ล. - 30  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําคลองบางไผ  ฝงเหนือ 

     ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําคลองบางไผ  

ฝงตะวันออก 

     ดานใต   จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ํา

คลองบางไผ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับริมอางเก็บน้ําคลองบางไผ ฝงตะวันตก ท่ีจุดซ่ึงแนวสันเข่ือนอางเก็บน้ํา

คลองบางไผบรรจบกับขอบอางเก็บน้าํคลองบางไผ 

     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 500 เมตร กับริมอางเก็บน้ําคลองบางไผ               

ฝงตะวันตก 

  ล. - 31  เขาชีโอน เขาดิน เขาเรอ เขาชีจรรย เขาบันไดกฤษ เขาหนองดิน เขาหมอน เขาสัตหีบ 

เขาฉลาม เขากระชาย และเขาพลูตาหลวง 

  ล. - 32  บึงสํานักใหญ 

 ๑๑. ท่ีดินประเภท อป. - 1 ถึง อป. - 12 ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว ใหเปนท่ีดิน

ประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้ 

  อป. - 1  ปาสงวนแหงชาติ ปาแควระบมและปาสียัด ปาสงวนแหงชาติ ปาทาบุญมี และปาบอทอง

ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองตะเคียน ปาสงวนแหงชาติ ปาบานนา และปาทุงควายกิน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 

และอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง 

  อป. - 2  ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาเขียว ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพุ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหินดาด 

และปาเขาไผ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาชมภู ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาเรือแตก และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว 

และเขาชมภู 

  อป. - 3  ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองตะเคียน ปาสงวนแหงชาติ ปาแดง และปาชุมนุมกลาง    

และเขตวนอุทยานน้ําตกเขาเจาบอทอง 

  อป. - 4  ปาสงวนแหงชาติ ปาแดง และปาชุมนุมกลาง และปาสงวนแหงชาติ ปาคลองระเวิง 

และปาเขาสมเส็ด 

  อป. - 5  ปาสงวนแหงชาติ ปาบางละมุง 

  อป. - 6  ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหวยมะหาด ปาเขานั่งยอง และปาเขาครอก 

  อป. - 7  ปาสงวนแหงชาติ ปากะเฉด ปาเพ และปาแกลง 

  อป. - 8  ปาสงวนแหงชาติ ปาภูเขาหินตั้ง 

  อป. - 9  ปาสงวนแหงชาติ ปาเลนประแส และปาพังราด 

  อป. - 10 ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองสนม 
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  อป. - 11 ปาสงวนแหงชาติ ปาบานเพ 

  อป. - 12 อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด 

 

 

 





รายการประกอบแผนผังระบบสาธารณูปโภค 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะทายประกาศ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน 

และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

พ.ศ. 2562 

 

 โครงการตามแผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุม

และขจัดมลภาวะ มีรายการดังตอไปนี้ 

1. ระบบสาธารณูปโภค 

   (1) โครงการประเภท สภ. 1 - 1 ใหเปนโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง จํานวน ๘๐ แหง 

โดยจําแนกเปนโครงการ ดังตอไปนี้ 

 สภ. 1 - ๑ - 1  สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 2  สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 3  สถานีดับ เพลิ ง เทศบาลตําบลพนมสารคาม อํา เภอพนมสารคาม        

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 4  สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

  สภ. 1 - ๑ - 5  สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลทาถาน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 6  สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 7  สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 8 สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลสนามชัยเขต อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 9 สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 10 สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลคลองนา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 11  สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๒ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๓ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลลาดขวาง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๔ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลทุงสะเดา อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๕ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๖ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๗ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - 1๙ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 สภ. 1 - ๑ - ๒๐ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๑ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๒ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 สภ. ๑ - ๑ - ๒๓ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๔ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๕ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเกาะจันทร อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๖ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๗ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๒๙ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางทราย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๐ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๑ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๒ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๓ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๔ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๕ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๖ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๗ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลหัวกุญแจ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๓๙ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๐ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๑ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๒ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๓ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองเสือชาง อําเภอหนองใหญ

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๔ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๕ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลจอมพลเจาพระยา อําเภอปลวกแดง          

จังหวัดระยอง 

  สภ. 1 - ๑ - ๔๖ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๗ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๔๙ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง          

จังหวัดระยอง 



3 
 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๐ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๑ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๒ สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๓ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๔ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๕ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๖ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๗ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๕๙ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๐ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๑ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๒ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๓ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๔ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๕ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๖ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบานคายพัฒนา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๗ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๖๙ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๐ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๑ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๒ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ          

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๓ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๔ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๕ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๖ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๗ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๘ สถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 สภ. 1 - ๑ - ๗๙ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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 สภ. 1 - ๑ - ๘๐ สถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง             

จังหวัดระยอง 

  (2) โครงการประเภท สภ. 1 - ๒ ใหเปนโครงการกอสรางสถานีดับเพลิง จํานวน ๓ แหง            

โดยจําแนกเปนโครงการ ดังตอไปนี้ 

  สภ. 1 - ๒ - ๑  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงตําบลทาไข  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา           

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 1 - ๒ - ๒  โครงการกอสรางสถานดีับเพลิงตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 1 - ๒ - ๓  โครงการกอสรางสถานดีับเพลิงตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

 2. ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 

 (1)  โครงการประเภท สภ. ๒ ใหเปนโครงการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๑๑ แหง          

โดยจาํแนกเปนโครงการ ดังตอไปนี้ 

   สภ. ๒ - ๑   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   สภ. ๒ - ๒   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 

   สภ. ๒ - ๓   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบางคลา อําเภอบางคล า             

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   สภ. ๒ - ๔   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

   สภ. ๒ - ๕   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

   สภ. ๒ - ๖   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

   สภ. ๒ - ๗   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   สภ. ๒ - ๘   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

   สภ. ๒ - ๙   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเกาะลาน ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี 

   สภ. ๒ - ๑๐   สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

   สภ. ๒ - ๑๑   ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  (2)  โครงการประเภท สภ. 3 - 1 ใหเปนโครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน ๑๖ แหง  

โดยจาํแนกเปนโครงการ ดังตอไปนี้ 

  สภ. 3 - 1 - 1  สถานท่ีบําบัดน้ําเสียแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลตําบลบางคลา อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  สภ. 3 - 1 - 2  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  สภ. 3 - 1 - 3  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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  สภ. 3 - 1 - 4 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําจังหวัดชลบุรี ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี  

จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 5 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําแสนสุขเหนือ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 6 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําแสนสุขใต อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 7 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 8  โรงบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 9  โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 10  ระบบบําบัดน้ําเสียเกาะลาน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 11  โรงบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา - นาจอมเทียน เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 12  สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

  สภ. 3 - 1 - 13  โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง  

จังหวัดระยอง 

  สภ. 3 - 1 - 14 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

  สภ. 3 - 1 - 15 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลบานเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

  สภ. 3 - 1 - 16 ระบบบําบัดน้ําเสียเกาะเสม็ด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     (3)  โครงการประเภท สภ. 3 - 2 ใหเปนโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน ๕๑ แหง 

โดยจาํแนกเปนโครงการ ดังตอไปนี ้

 สภ. 3 - 2 - 1  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบล           

คลองอุดมชลจร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - 2 - 2  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํ า เสียชุมชนเทศบาลตําบลทาถาน            

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - 2 - 3  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลบางกะไห 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - 2 - 4  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลทุงสะเดา          

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - 2 - 5  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - ๒ - 6  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลทาสะอาน          

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - ๒ - 7  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม

เทพรังสรรค อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 สภ. 3 - ๒ - 8  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลบางปะกง        

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - 2 - 9  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํ า เสียชุมชนเทศบาลตําบลทาขาม         

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - 2 - 10  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบล         

พานทองหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 11  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ 

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - ๒ - 12  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ   

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 13  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 14  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลคลองตําหรุ 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 15  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลเกาะจันทร  

อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 16  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลหนองไมแดง 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 17  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 18  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบล          

คลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สภ. 3 - ๒ - 19  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบล      

หนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 20  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลหวยกะป          

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 21  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลบานบึง อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 22  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํ า เสียชุมชนเทศบาลเมืองอางศิลา  

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 23  โครงการก อสร างระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยชุ มชนเทศบาลตํ าบลเหมือง  

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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 สภ. 3 - ๒ - 24  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 25  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสีชัง         

อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 26  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ (เหนือ) 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 27  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ (ใต)          

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 28  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลบอวิน 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 29  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลบางละมุง          

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 30  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลหนองปลาไหล            

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 31  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 32 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลโปง อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 33 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 34 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 35 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํ า เสียชุมชนเทศบาลตําบลมาบขา            

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 36 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลเขาชีจรรย  อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 37 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 38 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 39 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลสํานักทอน  

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
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 สภ. 3 - ๒ - 40 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบานฉาง อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 41 โครงการกอสรางระบบบาํบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 42 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 43  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 44  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลพลา อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 45 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลเนินพระ         

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 46 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 47 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

 สภ. 3 - ๒ - 48 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลสุนทรภู (ขวา)         

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 49 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียชุมชนเทศบาลตําบลเชิงเนิน            

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สภ. 3 - ๒ - 50  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลตําบลสุนทรภู (ซาย) 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  สภ. 3 - ๒ - 51  โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนองคการบริหารสวนตําบลตะพง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

  

















รายการประกอบแผนผังระบบคมนาคมและขนส่งท้ายประกาศ 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2562 
 

โครงการคมนาคมและขนส่งตามแผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง มีรายการดังต่อไปนี้ 

โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทถนน แบ่งเป็น 10 ขนาด คือ 

 ๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑0.๐๐ เมตร จ านวน ๑ สาย ดังนี้ 
 ถนนสาย ก เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมาลินี เริ่มต้นจากถนนอัษฎางค์  
(ถนนสาย ข ๕๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมาลินี จนบรรจบกับถนนวชิราวุธ (ถนนสาย ข ๕๓) 

 ๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑2.๐๐ เมตร จ านวน 83 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะ
ประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐ เมตร บรรจบกับคลองแสนแสบ      
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๔๘๑ ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับคลองแสนแสบ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๘๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ระยะประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒ บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๒ ระยะประมาณ 
๘๗๐ เมตร 



๒ 

ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ ๔ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย สาย ฉ ๔ บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนสาย ฉ ๔ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๑ บรรจบกับถนน อบต. ฉซ. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๑ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๖ ที่บริเวณห่างจากถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) 
บรรจบกับถนนสาย ฉ ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๖ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประสานมิตร ทางหลวงชนบท ฉช. ถ. 
38 - 005 และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฌ ๒ ที่บริเวณห่างถนนสาย ฌ ๒ ตัดกับ
ศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๒ ระยะประมาณ 
๙๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๕๓๐ เมตร บรรจบกับถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 120 เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ระยะประมาณ  ๓๘๐ เมตร บรรจบกับถนนประสานมิตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนประสานมิตร ระยะประมาณ ๒,๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนบ้านยายพวง (ถนนสาย ฉ 10) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประม าณ ๑,๔๓๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย  ฉ 7) ที่บริเวณห่างจากถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ฉ 7) 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ 2) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. วังตะเคียน 
ระยะประมาณ ๔,๑๔๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ ๔ และถนน
โครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๕ ตัดกับคลองบางกะรุ 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๕ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓50 เมตร 
บรรจบกับถนนบางเตยพัฒนา หมู่ ๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๐๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 2004 (ถนนสาย ฉ ๑๗) ที่บริเวณห่างจาก 
ทางหลวงชนบท ฉช. 2004 (ถนนสาย ฉ ๑๗) บรรจบกับถนนสาย ฌ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. 2004 (ถนนสาย ฉ ๑๗) ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๗ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๒) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ 2) ตัดกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๒) ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวขนานกับทางรถไฟสายตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร บรรจบกับถนน 
สาย ข ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวขนานกับทางรถไฟสายตะวันออก ระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑๐  

ถนนสาย ข ๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๒ เริ่มต้นจาก
ถนนเทพพนม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร จนบรรจบ 
กับถนนสาย ง ๑๐ 

ถนนสาย ข ๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนเทพพนม
ที่บริเวณถนนเทพพนมบรรจบกับถนนเทศบาล ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๑ 



๓ 

ถนนสาย ข ๑๐ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๑๒ ที่บริเวณ 
ห่างจากถนนเทศบาล ๑๒ บรรจบกับถนนท่าเกวียน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑๒ 
ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๑ 
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ง ๑๑ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๑๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ ที่บริ เวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ 
๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๑๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจาก 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๓) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๓) บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๓) 
ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ข ๑๑) 

ถนนสาย ข ๑๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ ที่บริ เวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ 
๙๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓)  
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓)  
ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๑๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๔๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ข ๑๓) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑๓) ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๑๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕ 
เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๑  
ระยะประมาณ ๗30 เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๕ 
ระยะประมาณ 640 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๘ บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑๘ ระยะประมาณ 
520 เมตร 

ถนนสาย ข ๑๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒ และถนนเทศบาล ๓ 
เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๑ (ถนนสาย ข ๑๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๒ บรรจบกับ



๔ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๓ ระยะประมาณ ๑,4๐๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๙ บรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๑๙ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๑๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาล ๓/๓ และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ที่บริเวณห่างจาก  
ถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ระยะประมาณ ๖6๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ 980 เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ข ๑๖) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล 3 
(ถนนสาย ข 16) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3551 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
440 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทศบาล ๓/๓ ระยะประมาณ 180 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 100 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงตาม 
แนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 60 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 210 เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ช ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช ๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ช ๓ ระยะประมาณ 440 เมตร 

ถนนสาย ข ๑๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนดอนสีนนท์ ซอย ๒ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร บรรจบกับถนน
เดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๐ เมตร จนบรรจบกับซอยปิ่นเจริญ 2 
(ถนนสาย ง ๔๑) 

ถนนสาย ข ๑๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๒๒ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม (ถนนสาย ง ๔๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๒๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร  
ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๔๑ ที่บริเวณห่างจากซอยปิ่นเจริญ 2 (ถนน
สาย ง ๔๑) บรรจบกับถนนดอนสีนนท์ ซอย ๒ (ถนนสาย ข ๑๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ซอยปิ่นเจริญ (ถนนสาย ง ๔๑) และถนนสาย ง ๔๑ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๒๐ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบ 
กับถนนสาย ง ๔๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๔๑ บรรจบกับถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๒ (ถนนสาย ข 21)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๔๑ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๒๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๒ เริ่มต้นจาก
ถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๔๑ 

ถนนสาย ข ๒๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลบ้านโพธิ์  ๙ และ 
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร       



๕ 

จนบรรจบกับถนนสาย ง ๔๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๔๕ บรรจบกับถนนประชาร่วมใจ ๑ (ถนนสาย ง ๔๖) 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๔๕ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๒๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนเกรียงศักดิ์ชมะนันท์ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร         
จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๑๔ 

ถนนสาย ข ๒๔ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเกรียงศักดิ์ชมะนันท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ       
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๑๙ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๑๙ บรรจบกับ 
ถนนสายพานทอง – หัวไผ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๑๙ ระยะประมาณ 370 เมตร 

ถนนสาย ข ๒๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสายพานทอง - หัวไผ่          
ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนสายพานทอง  -  หั ว ไผ่  บรรจบกับถนน เกรี ย งศั กดิ์  ชมะนันท์  ไปทา ง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายพานทอง – หัวไผ่ ระยะประมาณ 390 เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ
ประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒๓) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ข ๒๓) บรรจบกับถนนเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ข ๒๓) ระยะประมาณ 350 เมตร 

ถนนสาย ข ๒๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสายพานทอง– หัวไผ่          
ที่บริเวณห่างจากถนนสายพานทอง – หัวไผ่ บรรจบกับถนนเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสายพานทอง – หัวไผ่ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
440 เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒๓) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒๓) 
บรรจบกับถนนเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒๓) 
ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๒๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๔ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสายพานทอง – หัวไผ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๒๘ - ๐๓๔ (ถนนสาย ง ๔๘) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 220 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร จนบรรจบ
กับถนนเทศบาล ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๗) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๗) บรรจบกับ 
ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๖๐๗ (ถนนสาย ญ ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑๑  
(ถนนสาย ง ๔๗) ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๒๘ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ ๑ - 
๐๖๐๗ (ถนนสาย ญ ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๑๐ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๖๐๗ 
(ถนนสาย ญ ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๖๐๗ 
(ถนนสาย ญ ๔) ระยะประมาณ 560 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร       
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒๗ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๒๗ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๒๘ - ๐๓๔ 
(ถนนสาย ง ๔๘) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๒๗ ระยะประมาณ ๒20 เมตร 



๖ 

ถนนสาย ข ๒๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมาบโป่ง – หนองนกฮูก และ 
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 470 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ บรรจบ 
กับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ ระยะประมาณ 
๕๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๓๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๒ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๑๐ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๑๐ บรรจบกับ 
ถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑๐ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 390 เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 370 เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ บรรจบ 
กับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ ระยะประมาณ 
๕๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๓๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๒ เริ่มต้นจาก  
ถนนศุขประยูร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๓๐ 

ถนนสาย ข ๓๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒๑ และถนนหนองไผ่ – 
โป่งตามุข เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองไผ่ – 
โป่งตามุข ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๒๑ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ 

ถนนสาย ข ๓๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ 
ที่บริ เวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูรและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ระยะประมาณ 
๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๒๑ (ถนนสาย ข ๓๒) ที่บริ เวณห่างจากถนนเทศบาล ๒๑  
(ถนนสาย ข ๓๒) บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทศบาล ๒๑ 
(ถนนสาย ข ๓๒) ระยะประมาณ ๓๘๕ เมตร 

ถนนสาย ข ๓๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๗ และถนนเทศบาล ๑๙ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และ  
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๑๗ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๙ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๑๙ จนบรรจบกับ 
ถนนศุขประยูร 

ถนนสาย ข ๓๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร     



๗ 

จนบรรจบกับถนนสาย ข ๓๔ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๑๙ (ถนนสาย ข ๓๔) บรรจบกับถนนศุขประยูร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๑๙ (ถนนสาย ข ๓๔) และถนนสาย ข ๓๔ 
ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๓๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล  ๔ - บ้านบ่อ  
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเทศบาล ๔ - บ้านบ่อ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๔๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนศุขประยูร ที่บริเวณห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๒ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูร ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๓๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยโรงเรียนพานทองต้นสน ๑              
ถนนทางเข้าโรงเรียนพานทอง ถนนหนองจับอ่ึง และซอยพูลสวัสดิ์ เริ่มต้นจากถนนศุขประยูร ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวซอยโรงเรียนพานทองต้นสน ๑ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร บรรจบกับถนนทางเข้าโรงเรียนพานทอง
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนทางเข้าโรงเรียนพานทอง ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร บรรจบกับถนนหนอง
จับอ่ึง ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนหนองจับอ่ึง ระยะประมาณ ๒๐ เมตร บรรจบกับซอยพูลสวัสดิ์ ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวซอยพูลสวัสดิ์ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๒ 

ถนนสาย ข ๓๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจาก 
ถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนน
เทศบาล ๑ 

ถนนสาย ข ๓๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองต าลึง – เขานกยูง และถนน
โครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๑ บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ถนนเทศบาล ๑ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร  

ถนนสาย ข ๔๐ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยเซิดน้อย ๖ (ถนนสาย ข ๔๑) ที่บริเวณห่างจากซอยเซิดน้อย ๖ (ถนนสาย ข ๔๑) บรรจบกับ
ถนนเซิดน้อย ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยเซิดน้อย ๖ (ถนนสาย ข ๔๑) ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสวัสดีมงคล ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนเซิดน้อย ซอย ๑๐ บรรจบกับถนนเซิดน้อย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวถนนเซิดน้อย ซอย ๑๐ และถนนสวัสดีมงคล ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๑๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๑๒ บรรจบกับทางหลวง
ชนบท ชบ. ๓๐๒๓ ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฌ ๑๒ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๔๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเซิดน้อย ๖ และซอยวิฑูรย์ด าริ ๑     
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเซิดน้อย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอย
เซิดน้อย ๖ บรรจบกับถนนชลบุรี - บ้านบึง ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร 
บรรจบกับซอยวิฑูรย์ด าริ ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยวิฑูรย์ด าริ ๑ จนบรรจบกับถนนวิฑูรย์ด าริ 



๘ 

ที่บริเวณห่างจากถนนวิฑูรย์ด าริบรรจบกับถนนชลบุรี - บ้านบึง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนวิฑูรย์ด าริ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๔๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสถาวร ๕ และถนนไม่ปรากฏชื่อ     
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวิฑูรย์ด าริ ที่บริเวณห่างจากถนนวิฑูรย์ด าริบรรจบกับ
ถนนชลบุรี - บ้านบึง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิฑูรย์ด าริ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร        
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร บรรจบกับซอยสถาวร ๕ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยสถาวร ๕ จนบรรจบกับถนนสถาวร 

ถนนสาย ข ๔๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวิฑูรย์ด าริ ที่บริเวณ 
ถนนวิฑูรย์ด าริบรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร    
จนบรรจบกับถนนสถาวร ที่บริเวณถนนบ้านบึงพัฒนาบรรจบกับถนนสถาวร 

ถนนสาย ข 44 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบึงไม้แก่น เริ่มต้นจากทางหลวง
ชนบท ชบ. ๓๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๕๗ 

ถนนสาย ข 45 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๙ เริ่มต้นจาก 
ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ                 
(ถนนสาย ง ๕๗) 

ถนนสาย ข 46 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๕๗) ที่บริ เวณห่างจากถนนสาย ง ๕๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๕๗ ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร 

ถนนสาย ข 47 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ง 57 ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ง ๕๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย ง ๕๗ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร 
บรรจบกับถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ที่บริเวณห่างจากถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ข 48)  
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ข 48) บรรจบกับถนนหนองกลางดอน 2 (ถนนสาย ข 50)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ข 48) ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๕8 ที่บริ เวณห่างจาก 
ถนนไม่ปรากฏชื่ อ  (ถนนสาย  ง  ๕8 )  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข  ๓๑๓๘ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๕8 ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร 

ถนนสาย ข 48 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๓ เริ่มต้นจากถนนทางรถไฟเก่า 
ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข 47 



๙ 

ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข 47 บรรจบกับถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนสาย ข 47 ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร 

ถนนสาย ข 49 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๕8) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม    
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง 59 ที่บริเวณห่างจากถนน
สาย ง 59 บรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดท่อใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 59  
ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร 

ถนนสาย ข 50 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองกลางดอน ๒ เริ่มต้นจากถนน
เทศบาล ๓ (ถนนสาย ข 48) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร       
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๕8 ที่บริเวณถนนสาย ง ๕8 บรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - เรือนจ า (ถนนสาย ง ๕9) 

ถนนสาย ข 51 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลพัฒนา ซอย ๔ และ 
ถนนเทศบาล ซอย ๗ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนเทศบาลพัฒนา ซอย ๔ บรรจบกับถนนเทศบาล ซอย ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเทศบาลซอย ๗ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ 

ถนนสาย ข 52 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลพัฒนา ซอย ๔ 
(ถนนสาย ข 51) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลพัฒนา ซอย ๔ (ถนนสาย ข 51) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา ซอย ๔ (ถนนสาย ข 51)  
ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง 60) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 60 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 60 ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๕๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนอัษฎางค์ ถนนวชิราวุธ ถนนจักรพงษ์       
และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนวชิราวุธ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนอัษฏางค์บรรจบถนนวชิราวุธ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนวชิราวุธบรรจบกับถนนจักรพงษ์ ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนจักรพงษ์บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้      
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อจนสุดถนน 

ถนนสาย ข ๕๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจากถนนจักรพงษ์ 
(ถนนสาย ข ๕๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติจนสุดถนน 

ถนนสาย ข 55 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสรรพวุธ หมู่ ๔ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตาม 
แนวซอยสรรพาวุธ หมู่ ๔ ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร     
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 90 ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 56) บรรจบกับถนนสาย ฉ 90 
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 90 ระยะประมาณ ๑,๓๙๐ เมตร 

ถนนสาย ข 56 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสัตหีบสุขุมวิท ๒๓ และ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ซอยสัตหีบสุขุมวิท ๒๓ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 90 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข 55 



๑๐ 

บรรจบกับถนนสาย ฉ 90 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 90 ระยะประมาณ 
๑,๓๙๐ เมตร 

ถนนสาย ข 57 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากซอยพลูตาหลวง ๘ (ถนนสาย ข 59) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 91       
ที่บริเวณห่างจากซอยพลูตาหลวง ๘ (ถนนสาย ข 59) บรรจบกับถนนสาย ฉ 91 ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 91 ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร 

ถนนสาย ข 58 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสัตหีบสุขุมวิท ๗๓ และทางหลวง
ท้องถิ่น ชบ. ถ. ๒9 - ๐๐๕ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือตาม 
แนวซอยสัตหีบสุขุมวิท ๗๓ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๒๙ - ๐๐๕  
ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ. ๒๙ - ๐๐๕ ระยะประมาณ 
๑,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 90 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 90 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 90
ระยะประมาณ ๒,๖๔๐ เมตร 

ถนนสาย ข 59 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยพลูตาหลวง ๘ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร       
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 91 ที่บริเวณห่างจากซอยพลูตาหลวง ๒ บรรจบกับถนนสาย ฉ 91 ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 91 ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ 

ถนนสาย ข ๖๐ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน ซอย ๑ (สาย ๑๓  - สาย ๑๕) 
ที่บริ เวณห่างจากถนน ซอย ๑ (สาย ๑๓ - สาย ๑๕) บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๓ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน ซอย ๑ (สาย ๑๓ - สาย ๑๕) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวขนานกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๓ จนบรรจบกับ
ถนนสายเอกนิคมที่บริ เวณห่างจากถนนสายเอกนิคมบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๓ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายเอกนิคม ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๖๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๖๐ ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ข ๖๐ บรรจบกับถนน ซอย ๑ (สาย ๑๓ - สาย ๑๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนสาย ข ๖๐ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบ
กับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๓ ที่บริเวณห่างจากถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๓ บรรจบกับถนนสายเอกนิคม   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๓ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร และไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๖๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๖๒ 
บรรจบกับถนนสายเอกนิคม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๖๒ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร 
และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ บรรจบกับถนนสายเอกนิคม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน 
สายนิคมพัฒนาสาย ๑๑ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๖๒ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน ซอย ๑ (สาย ๑๑ - สาย ๑๓) 
ที่บริ เวณห่างจากถนน ซอย ๑ (สาย ๑๑ - สาย ๑๓) บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ ไปทาง 



๑๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน ซอย ๑ (สาย ๑๑ - สาย ๑๓) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๖๑ ทีบ่ริเวณห่างจากถนนสาย ข ๖๑ 
บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๖๑ ระยะประมาณ 
๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสายเอกนิคมที่บริเวณ
ห่างจากถนนสายเอกนิคมบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสายเอกนิคม ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๖๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนนิคมพัฒนาสาย 13         
ที่บริเวณถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๓ บรรจบกับถนน ซอย ๒ (สาย ๑๓ - สาย ๑๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ ที่บริเวณห่างจากถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ 
บรรจบกับถนน ซอย ๑ (สาย ๑๑ - สาย ๑๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ 
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนน
นิคมพัฒนาสาย ๙ ที่บริ เวณห่างจากถนนนิคมพัฒนาสาย ๙ บรรจบกับถนนสาย ๙ ซอย ๓ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนนิคมพัฒนาสาย ๙ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๖๔ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนนิคมพัฒนาสาย 11            
ที่บริเวณถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑ บรรจบกับถนน ซอย ๑ (สาย ๑๑ - สาย ๑๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๒,๐๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๙ ที่บริเวณถนนนิคมพัฒนาสาย ๙ บรรจบ
กับถนนหนองกวาง 

ถนนสาย ข ๖๕ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๔๗๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๑ ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ 1,940 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
รย. ๔๐๐๙ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๙ ระยะประมาณ 620 เมตร 

ถนนสาย ข ๖๖ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๔๗๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๑ ระยะประมาณ ๑,๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๙ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๙ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๙ ระยะประมาณ 
๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 570 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 560 เมตร บรรจบกับถนน อบจ. รย. สายบ้านไผ่ล้อม - บึงต้นชัน  
ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. รย. สายบ้านไผ่ล้อม-บึงต้นชัน บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. รย. สายบ้านไผ่ล้อม - บึงต้นชัน ระยะประมาณ 1,070 เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ บรรจบกับถนน อบจ. รย. สายทางบ้านค่าย – บ้านหนองคอกหมู
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร 



๑๒ 

ถนนสาย ข ๖๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยหนองน้ าเย็น เริ่มต้นจากถนนเทศบาล
ทุ่งควายกิน ๑๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๘๑ 

ถนนสาย ข ๖๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๑ และ      
ซอยตลาดผลไม้เขาดิน ซอย ๒ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๑ บรรจบกับ 
ซอยตลาดผลไม้เขาดิน (ถนนสาย ข ๗๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยตลาดผลไม้เขาดิน ซอย ๒ 
ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๗๐ 
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๗๐ บรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      
ตามแนวถนนสาย ข ๗๐ และถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๕ (ถนนสาย ข ๗๐) ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร      
ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเขาดิน ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๘๑) ที่บริเวณห่าง
จากถนนเขาดิน ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๘๑) บรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเขาดิน ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๘๑) ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๖๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๗ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม
แนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเขาดิน ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๘๑) 

ถนนสาย ข ๗๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๕ และ 
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๗ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล
ทุ่งควายกิน ๑๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๗ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก 
ระยะประมาณ ๖๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 
๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๖๘ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนสาย ข ๖๘ บรรจบกับถนนเขาดิน ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๘๑) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ข ๖๘
ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๗๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยตลาดผลไม้เขาดิน และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเดิมบรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๗ (ถนนสาย ข ๖๙) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๗  
(ถนนสาย ข ๖๙) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๗ (ถนนสาย ข ๖๙) ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๗๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๐ (ถนนสาย ข ๗๓) ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ  
ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๐ (ถนนสาย ข ๗๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร 



๑๓ 

ถนนสาย ข ๗๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๐ และ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลทุ่ งควายกิน ๑๐ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ที่บริเวณห่าง
จากถนนเทศบาลทุ่งควายกินบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๗๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๙ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๗ 

ถนนสาย ข ๗๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๗ 
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๗ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๙ (ถนนสาย ข ๗๔)  
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๙ (ถนนสาย ข ๗๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๙ (ถนนสาย ข ๗๔)  
ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๗๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎร์อุทิศ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร จนบรรจบ
กับถนนสาย ง ๗๘ 

ถนนสาย ข ๗๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยต้นสน และถนนโครงการ ก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเกาะลอย ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร      
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓        
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนนเกาะลอยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๗๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยทองหล่อ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๗๙ 

ถนนสาย ข ๗๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเขาวงศ์ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนเขาวงศ์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนเขาวงศ์ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)        
ที่บริเวณห่างจากถนนเขาวงศ์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออก     
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๘๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกองดิน ซอย 1 และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนนกองดิน
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขมุวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน



๑๔ 

หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร 
บรรจบกับถนนกองดิน ซอย ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนกองดิน ซอย ๑ ระยะประมาณ 
๓๔๐ เมตร บรรจบกับถนนกองดิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนนกองดินบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร 

ถนนสาย ข ๘๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู่ ซอย ๒ เริ่มต้นจาก 
ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๖ (ถนนสาย ง ๘๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔ 

ถนนสาย ข ๘๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู่ ซอย ๓ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ 
ถนนพลงช้างเผือก 

ถนนสาย ข ๘๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู่ ซอย ๕ เริ่มต้นจาก 
ถนนพลงช้างเผือก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร 

 ๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑4.๐๐ เมตร จ านวน 8 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบต. ฉช. สายจรัญญานนท์ - 
หอมศีล (ถนนสาย ฉ ๓๓) ที่บริเวณห่างจากถนน อบต. ฉช. สายจรัญญานนท์ - หอมศีล ตัดกับคลองบางสมัคร 
ไปทางทิ ศตะวั นตกตามแนว ถนน อบต.  ฉช .  สายจรัญญานนท์  -  หอมศีล  (ถนนสาย ฉ ๓๓)  
ระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับ            
ถนนสาย ฉ ๓๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๕ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๓๕ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร 

ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบ้านท่าสะอ้าน 6 และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนอนันตพรรค ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนอนันตพรรคบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร 

ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ 
๑,๘๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับถนน อบต. ฉช. 
สายจรัญญานนท์ – หอมศีล (ถนนสาย ฉ ๓๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๑  
ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร 

ถนนสาย ค ๔ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๔ ที่บริเวณห่างจากถนนอนันตพรรคบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร     
ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 



๑๕ 

หมายเลข ๓๑๔ ที่บริเวณห่างจากถนนอนันตพรรคบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ไปทางทิศใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ระยะประมาณ ๑,๑๘๐ เมตร 

ถนนสาย ค ๕ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนเดิมบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกตาม
แนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 

ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 
ซอย ๑ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ 

ถนนสาย ค 7 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ . ชบ. ๔๐๓๖ เริ่มต้นจาก 
ถนน อบจ. ชบ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ญ 4) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๕ 

ถนนสาย ค 8 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น รย.  ถ. ๑๗ – ๐๐๕ 
เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 118) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง 114) 

 ๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๑6.๐๐ เมตร จ านวน 115 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนจุลละนั นทน์  เริ่มต้นจาก 
ถนนสวนสมเด็จ (ถนนสาย ฉ ๑๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนมรุพงษ์  
(ถนนสาย ฉ ๑๔) 

ถนนสาย ง ๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขเกษม เริ่มต้นจากถนนสวนสมเด็จ 
(ถนนสาย ฉ ๑3) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนมรุพงษ์ (ถนนสาย ฉ ๑๔) 

ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาสรรค์ และถนนศรีโสธรตัดใหม่ 
ซอย ๑๘ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจาก ถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนประชาสรรค์ ระยะประมาณ 960 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 52๐ เมตร 
บรรจบกับถนนศรีโสธรตัดใหม่ ซอย ๑๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนศรีโสธรตัดใหม่ ซอย ๑๘            
จนบรรจบกับถนนศรีโสธรตัดใหม่ 

ถนนสาย ง ๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวนะภูติ ๑ และถนนวนะภูติ ๒        
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสายปากน้ า - หัวไทร ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนวนะภูติ ๑ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนวนะภูติ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวนะภูติ ๒ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร จนบรรจบ
กับถนนสาย ฌ ๔ 

ถนนสาย ง ๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวนะภูติ เริ่มต้นจากถนนวัฒนปรีดา       
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนวนะภูติ ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๔ 



๑๖ 

ถนนสาย ง ๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฌ ๔ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ฌ ๔ บรรจบกับถนนบางคล้า - แปลงยาว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๔  
ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๖๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๘         
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ง ๘ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑        
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๘) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ง ๘) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๘) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๘) บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๘) 
ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนน
สาย ฌ ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๔ บรรจบกับถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    
ตามแนวถนนสาย ฌ ๔ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ง ๗ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๗ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๔     
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๗ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑         
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ บรรจบกับถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียง ใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ระยะประมาณ ๒ ,๖๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ง ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๖
บรรจบกับถนนสาย ฌ ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๖ ระยะประมาณ ๑,๖๕๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร จนบรรจบถนนไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๑,๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๐ เมตร  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร 



๑๗ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๙) ที่บริเวณ
ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๙) บรรจบกับถนนเทพพนม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๙) ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร บรรจบกับทางหลวง
ชนบท ฉช. ๓๐๐๒ (ถนนสาย ข ๘) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๒ (ถนนสาย ข ๘) บรรจบกับ
ถนนเทพพนม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๒ (ถนนสาย ข ๘)  
ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนน 
สาย ญ ๒ ที่บริ เวณห่างจากถนนสาย ญ ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ ๒ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ญ ๒ ที่บริเวณ 
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับถนนสาย ญ ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนสาย ญ ๒ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๘๑๐ เมตร 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ บรรจบกับ
ถนนท่าเกวียน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ญ ๒ ที่บริเวณห่างจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ บรรจบกับถนนสาย ญ ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ญ ๒ 
ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๖๗๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนน อบจ. ฉช. 
๓๐๔๖ (ถนนสาย ญ ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๕ (ถนนสาย ญ ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๕ (ถนนสาย ญ ๒) และ 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๔๖ (ถนนสาย ญ ๒) ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๙ ถนนไม่ปรากฏชื่อ       
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ที่บริเวณห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ ๑,๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ข ๑๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ    
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๒) 
ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับถนนกรมชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน



๑๘ 

หมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร บรรจบ
กับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร      
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๑ ที่บริเวณห่างจากถนน
สาย ง ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๑๑ 
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทาง 
ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๑๓) ระยะประมาณ ๕๑๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๕ (ถนนสาย ญ ๒)  
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๕ (ถนนสาย ญ ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๕ (ถนนสาย ญ ๒) ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๗ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๗ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๒๐๔๒  
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. ฉช. ๓๐๔๖ (ถนนสาย ญ ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ง ๑๒) บรรจบกับถนน อบจ.  ฉช .  ๓๐๔๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือตามแนว 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๔๖ (ถนนสาย ญ ๒) ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อจนบรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๒๐๔๒ ที่บริเวณห่างจาก 
ถนน อบจ. ฉช. ๒๐๔๒ บรรจบกับถนนสาย ง ๑๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๒๐๔๒  
ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน ซอยตะเข้ปูน ๒ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕  
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ บรรจบกับถนนเทศบาล ๕     
(ถนนสาย ง ๑๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ 
๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนจดคลองท่าลาด ฝั่งเหนือ 

ถนนสาย ง ๑๘ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน ระยะประมาณ ๑,080 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗5๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖00 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 780 เมตร 



๑๙ 

บรรจบกับถนนเทศบาล ๕ (ถนนสาย ข ๑๕) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล 2 (ถนนสาย ข 16) บรรจบกับ
ถนนเทศบาล 5 (ถนนสาย ข 15) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล 5 (ถนนสาย ข 15) 
ระยะประมาณ 650 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 520 เมตร จนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล 2 (ถนนสาย ข 16) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3551 ระยะประมาณ 
360 เมตร 

ถนนสาย ง ๑๙ เป็นเป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน ระยะประมาณ ๒ ,070 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ 190 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 110 เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๓ 
(ถนนสาย ข ๑๖) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล 3 (ถนนสาย ข 16) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3551 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล 3 (ถนนสาย ข 16) ระยะประมาณ 1,400 เมตร     
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ช ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช ๓ 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ช ๓ ระยะประมาณ 
๑,260 เมตร 

ถนนสาย ง ๒๐ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง 19) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน ระยะประมาณ 790 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 230 เมตร บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 2,220 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ 280 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ 90 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 540 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ช ๓  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช ๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนสาย ช ๓ ระยะประมาณ ๒,510 เมตร 

ถนนสาย ง ๒๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพรสวรรค์ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบ้านหัวส าโรง - แปลงไม้แดง ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านหัวส าโรง – 
แปลงไม้แดง บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนบ้านหัวส าโรง – แปลงไม้แดง ระยะประมาณ ๑,๑40 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
460 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 850 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒๒)  
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒๒) ระยะประมาณ 640 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ 940 เมตร บรรจบกับถนนพรสรรค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนพรสวรรค์ ระยะประมาณ 6๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑  

ถนนสาย ง ๒๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ ที่บริ เวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๕๕๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  



๒๐ 

ระยะประมาณ 400 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๖4๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒๑ 

ถนนสาย ง ๒๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทานบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง 19) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ระยะประมาณ 1,940 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,120 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 40 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ช ๓ ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย ช ๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 3018 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ช ๓  
ระยะประมาณ 1,470 เมตร 

ถนนสาย ง ๒๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบางบ่อ - หนองครก ๙ ถนนบางบ่อ - 
หนองครก ๘ และ ถนนบางบ่อ - ทุ่งสะเดา ๓ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจาก 
ถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบางบ่อ - หนองครก ๙ บรรจบกับทางหลวงชนบท 
ฉช. ๓๐๑๘ ที่บริเวณถนนบางบ่อ - หนองครก 8 บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 3018 ไปทางทิศใต้ตามแนว
ถนนบางบ่อ - หนองครก ๘ ระยะประมาณ ๓7๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒6๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนบางบ่อ - ทุ่งสะเดา ๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบางบ่อ - ทุ่งสะเดา ๓ ระยะประมาณ ๒60 เมตร         
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ 

ถนนสาย ง ๒๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ และ 
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ที่บริเวณห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ระยะประมาณ 1,040 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๔40 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทาง
หลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ ระยะประมาณ ๔1๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบางบ่อ - ทุ่งสะเดา ๓ (ถนนสาย ง 24) 

ถนนสาย ง ๒๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๒๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑      
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ระยะประมาณ 600 เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 960 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๖ ระยะประมาณ ๑,040 เมตร 

ถนนสาย ง ๒๗ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๒๑ ระยะประมาณ ๑,๔0๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 560 เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ 350 เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑  
ที่บริ เวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ระยะประมาณ 560 เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐8๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๒๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 



๒๑ 

ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๒๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๐ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  
ฉช. ๓๐๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท 
ฉช. ๓๐๑๐ ระยะประมาณ ๒,860 เมตร  

ถนนสาย ง ๒๘ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๐ ทีบ่ริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๐ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช.  ๓๐๑๐  
ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร      
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒๗ ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย ง ๒๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๒๗ 
ระยะประมาณ ๑,๐8๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๒๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๐     
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ฉช.  ๓๐๑๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๐ ระยะประมาณ ๒,๑8๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ง ๒๗ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๒๗ บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๒๗ ระยะประมาณ ๑,๗5๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๓๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบางวัว ๔ และถนนทางคู่ขนาน
กรุงเทพ - ชลบุรี สายใหม่ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยบางวัว ๔ ที่บริเวณห่าง
จากซอยบางวัว ๔ บรรจบกับถนนบางวัว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบางวัว ๔ ระยะ 
ประมาณ300 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบางวัว ๔ ระยะประมาณ 780 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ ระยะประมาณ 240 เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓๑ 
บรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๓๑ ระยะประมาณ 1,350 เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 780 เมตร บรรจบกับถนนทางคู่ขนานกรุงเทพ - ชลบุรี สายใหม่ 
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ไปทางทิศเหนือ  
ตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระยะประมาณ 830 เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนทางคู่ขนาน
กรุงเทพ - ชลบุรี สายใหม่ ระยะประมาณ 1,610 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๒  

ถนนสาย ง ๓๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ง ๓๐ ที่บริเวณห่างจาก
ซอยบางวัว 4 บรรจบกับถนนบางวัว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบางวัว 4 และถนนสาย ง 30 
ระยะประมาณ 1,320 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,350 เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนสาย ฉ ๓๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 32 บรรจบกับถนนทางคู่ขนานกรุงเทพ - ชลบุรี   สายใหม่  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 32 ระยะประมาณ 1,880 เมตร  

ถนนสาย ง ๓๒ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ 
ที่บริเวณห่างจากถนนจรัญยานนท์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลย ๓๔ ระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๒ บรรจบกับ 
ถนนจรัญยานนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๓๒ ระยะประมาณ ๒,๔๕๐ เมตร 



๒๒ 

ถนนสาย ง ๓๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจรัญยานนท์ที่บริเวณห่าง
จากถนนจรัญยานนท์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนจรัญยานนท์ 
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนสาย ง ๓๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓๔ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓๒ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓๒ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร  

ถนนสาย ง ๓๔ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ที่บริเวณห่างจากถนนจรัญยานนท์
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๔ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๑๕๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๒ บรรจบกับถนนจรัญยานนท์ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๓๒ ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๓๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจรัญยานนท์ที่บริเวณห่าง
จากถนนจรัญยานนท์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนนจรัญยานนท์ ระยะประมาณ ๑,19๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒2๐ เมตร 
บรรจบกับ ถนนสาย ฉ ๓๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๓๖ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๙2๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ         
(ถนนสาย ฉ ๓๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) ระยะประมาณ ๑,๒0๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๓๖ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๓๗  

ถนนสาย ง ๓๗ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๓๖) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๓๘) บรรจบถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๓๖) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๓๖) ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเกษมจาติกวณิช ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนเกษมจาติกวนิช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเกษมจาติกวณิช 
ระยะประมาณ 680 เมตร 

ถนนสาย ง ๓๘ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ       
(ถนนสาย ง ๓๖) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเกษมจาติกวณิช 

ถนนสาย ง ๓๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๓๖) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๓๖) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๓๖) ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 



๒๓ 

ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเกษมจาติกวณิช ที่บริ เวณห่างจากคลองพานทอง  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเกษมจาติกวณิช ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๔๐ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ 

ถนนสาย ง ๔๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน ซอยปิ่นเจริญ  2 และถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๒ (ถนนสาย ข ๒๑) 
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๒ (ถนนสาย ข ๒๑) บรรจบกับถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๒ (ถนนสาย ข ๒๑)       
ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ ๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือตามแนวถน นไม่ปรากฏชื่ อ  ระยะประมาณ ๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 830 เมตร บรรจบกับถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๔ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๔ บรรจบกับถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ไปทางทิศเหนือตาม 
แนวถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๔ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๙๔๐ เมตร บรรจบกับซอยปิ่นเจริญ 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยปิ่นเจริญ 2 ระยะประมาณ 
๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนดอนสีนนท์ ซอย 2 (ถนนสาย ข ๑๘) ที่บริเวณห่างจากถนนดอนสีนนท์ ซอย 2  
(ถนนสาย ข ๑๘) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาย ข ๑๘ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๔๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทรารามเริ่มต้น
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร 
จนบรรจบถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม (ถนนสาย ฉ ๓๗) 

ถนนสาย ง ๔๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๔ 
บรรจบกับถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล 
สายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ระยะประมาณ ๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๙๖๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๗ ที่บริ เวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๗ บรรจบกับถนนประชาร่วมใจ ๑  
(ถนนสาย ง ๔๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๓๗ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๔๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๑ เริ่มต้นจากถนน
เทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๗ 

ถนนสาย ง ๔๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. ฉช.  แยก 
วัดอินทราราม (ถนนสาย ง ๔๒) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม (ถนนสาย ง ๔๒) บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม 
(ถนนสาย ง ๔๒) ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๑,๕๑๐ เมตร บรรจบกับถนนประชาร่วมใจ ๑ (ถนนสาย ง ๔๖) ที่บริเวณห่างจากถนนประชาร่วมใจ ๑  
(ถนนสาย ง ๔๖) บรรจบกับถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนประชาร่วมใจ ๑ (ถนนสาย ง ๔๖) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 



๒๔ 

๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๗ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๗ บรรจบกับถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ 
๑๑ (ถนนสาย ง ๔๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๓๗ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร 

ถนนสาย ง 46 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาร่วมใจ 1 และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ 11 (ถนนสาย ง 44) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 1,140 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 260 เมตร 
บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 270 เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ฉ 37  

ถนนสาย ง ๔๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑๑ เริ่มต้นจากถนนสายพานทอง – 
หัวไผ่  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  
ชบ. ถ. ๑ - ๐๖๐๗ (ถนนสาย ญ ๔) 

ถนนสาย ง ๔๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ. ๒๘ - ๐๓๔  
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๗) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 730 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ 400 เมตร บรรจบ
กับถนนสายพานทอง – หัวไผ่ ที่บริเวณห่างจากถนนสายพานทอง – หัวไผ่ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  
ชบ. ถ. ๑ - ๐๖๐๗ (ถนนสาย ญ ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายพานทอง – หัวไผ่  
ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร 

ถนนสาย ง 49 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑ ถนนศรีกุญชร  
ถนนเทศบาลพัฒนา ถนนเมืองเก่า และทางหลวงชนบท ชบ . ๔๐๘๖ เริ่มต้นจากถนนจารุวร ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนศรีจารุสัมพันธ์และถนนศรีกุญชรบรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนาบรรจบกับถนนเมืองเก่า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเมืองเก่า
และทางหลวงชนบท ชบ. ๔๐๘๖ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ญ 3 

ถนนสาย ง ๕๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ และถนน 
ธีระบัณฑิต และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเศรษฐกิจ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
บ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 และถนนธีระบัณฑิต ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ 
๒๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนชลบุรี - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ที่บริเวณห่างจากถนนชลบุรี - เขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคมบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนชลบุรี - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๕๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบ้านสวน เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยบ้านสวนจนบรรจบกับซอยบ้านสวน ๙ 
(ถนนสาย ฉ ๔๖) 

ถนนสาย ง ๕๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา ๓๓              
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพระยาสัจจา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา ๓๓ ระยะประมาณ 540 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
330 เมตร จนบรรจบกับถนนชลมารควิถีที่บริเวณห่างจากถนนชลมารควิถีบรรจบกับซอยโรงพยาบาลเก่า             
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชลมารควิถี ระยะประมาณ 1,630 เมตร 



๒๕ 

ถนนสาย ง ๕๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทางคือ ซอยนารถมนตเสวี ๒๘ และซอยนารถมนตเสวี ๑๑ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ 
๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 730 เมตร บรรจบกับ ถนนสาย ฉ ๔๙ ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ฉ 49 บรรจบกับถนนพระยาสัจจา - คิรี (ถนนสาย ฉ 48) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    
ระยะประมาณ 1,430 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะประมาณ 140 เมตร บรรจบกับ 
ซอยนารถมนตเสวี 28 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยนารถมนตเสวี ๒๘ ระยะประมาณ 600 
เมตร บรรจบกับถนนพระยาสัจจา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยนารถมนตเสวี ๑๑ ระยะประมาณ 
๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 630 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๙ ที่บริเวณ 
ห่างจากถนนสาย ฌ ๙ บรรจบกับถนนสาย ง 52 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชลมารควิถีและ 
ถนนสาย ฌ ๙ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๕๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาสุนทร ถนนมิตรสัมพันธ์     
ซอย ๔ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๑๓๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประชาสุนทรบรรจบกับถนนมิตรสัมพันธ์ ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๔ ระยะประมาณ 460 เมตร บรรจบถนนสาย ฌ ๑๐ ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๔ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๑,๒๗๐ เมตร บรรจบถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๔ ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อจนบรรจบกับถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๘  
ที่บริเวณห่างจากถนนมิตรสัมพันธ์    ซอย ๑๘ บรรจบถับถนนมิตรสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๘ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๕๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมิตรสัมพันธ์  ซอย ๑๓  
ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๔ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๑๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๔ ระยะประมาณ ๑,๒๙๐ เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๕๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๔ 
ระยะประมาณ๗๐๐ เมตร บรรจบกับถนนมิตรสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๓ จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ 

ถนนสาย ง ๕๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไฟฟ้า – หนองโคก และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๖๐ 
เมตร บรรจบกับถนนไฟฟ้า - หนองโคก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไฟฟ้า - หนองโคก ระยะ
ประมาณ ๙๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๑๒ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฌ ๑๒ ระยะประมาณ 490 เมตร 

ถนนสาย ง 57 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ที่บริเวณห่างจากถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์บรรจบ



๒๖ 

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๓๘ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนเทศบาล ๙ (ถนนนสาย ข 45) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ง ๕8 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๕8 บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๕8 ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบึงไม้แก่น (ถนนสาย ข 44) ที่บริเวณห่างจากถนนบึงไม้แก่น (ถนนสาย ข 44) 
บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบึงไม้แก่น (ถนนสาย ข 44) 
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร 

ถนนสาย ง 58 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ง 57 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 57 บรรจบกับถนนบึงไม้แก่น  
(ถนนสาย ข 44) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 57 ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๕๙ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนบึงไม้แก่น (ถนนสาย ข 44) บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๕๙ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๖๑๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ -  
วัดท่อใหญ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดท่อใหญ่ 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดท่อใหญ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสายหัวกุญแจ - วัดท่อใหญ่ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร บรรจบกับถนนหนองกลาง
ดอน 2 (ถนนสาย ข 50) ที่บริเวณห่างจากถนนหนองกลางดอน 2 (ถนนสาย ข 50) บรรจบกับถนนเทศบาล 
๓ (ถนนสาย ข 48) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองกลางดอน 2 (ถนนสาย ข 50)  
ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข 47  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข 47 บรรจบกับถนนเทศบาล ๓ (ถนนสาย ข 48) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนสาย ข 47 ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อจนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ 

ถนนสาย ง 59 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายหัวกุญแจ - เรือนจ า และ 
ถนนศาลเจ้าแม่ทับทิม - ต้นตาล และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหนองกลางดอน ๒    
(ถนนสาย ข 50) ที่บริเวณห่างจากถนนหนองกลางดอน ๒ (ถนนสาย ข 50) บรรจบกับถนนเทศบาล ๓  
(ถนนสาย ข 48) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองกลางดอน ๒ (ถนนสาย ข 50) ระยะประมาณ 
๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสายหัวกุญแจ – เรือนจ า บรรจบกับถนนศาลเจ้าแม่
ทับทิม - ต้นตาล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศาลเจ้าแม่ทับทิม - ต้นตาล ระยะประมาณ 
๒๕๐ เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข 49 ที่บริเวณห่าง
จากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 49) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง 58) ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข 49 ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 



๒๗ 

๕๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสายหัวกุญแจ - วัดท่อใหญ่ ที่บริเวณห่างจากถนนทางรถไฟเก่าบรรจบกับ 
ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทางรถไฟเก่า
และถนนสายหัวกุญแจ - วัดท่อใหญ่ ระยะประมาณ ๑,๘๒๐ เมตร 

ถนนสาย ง 60 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๓๑ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๖๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยาย
เขตทาง เริ่มต้นจากถนนค่ายลูกเสือ (ถนนสาย ฉ ๖๐) ที่บริเวณห่างจากถนนค่ายลูกเสือ (ถนนสาย ฉ ๖๐)  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนค่ายลูกเสือ 
(ถนนสาย ฉ ๖๐) ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนวัดวังหิน (ถนนสาย ฉ ๖๓) ที่บริเวณ
ห่างจากถนนวัดวังหิน (ถนนสาย ฉ ๖๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนวัดวังหิน (ถนนสาย ฉ ๖๓) ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร และไปทางทิศใต้  
ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๖๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๖๒ บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๖๒  
ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๖๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขาภิบาล ๒ และถนนหลังโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขาภิบาล ๒ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนหลังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหลังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฎ ๒ 

ถนนสาย ง ๖๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม 
แนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร  
ตัดกับถนนสาย ง ๖๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๖๕  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๖๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๖๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๖ 
(ถนนสาย ช ๖) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม 
แนวถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) ระยะประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร 



๒๘ 

ถนนสาย ง ๖๔ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖)  
ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๖๓ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ง ๖๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๖๓) ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒๔๑ บรรจบกับถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) 

ถนนสาย ง ๖๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖)  
ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๖๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๖๓ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๖๓ 
ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) ที่บริเวณห่างจากถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) ระยะ
ประมาณ ๑,๒๙๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๖๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสุขาภิบาล ๖  
(ถนนสาย ช ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) ระยะประมาณ  
๑,๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๖๓ ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ง ๖๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวถนนสาย ง ๖๓ ระยะประมาณ ๑,๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) ที่บริเวณห่างจากถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ฉ ๖๔) 
ระยะประมาณ ๑,๙๒๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๖๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนทางรถไฟ เริ่มต้นจากถนนหนองขาม 
- ไร่หนึ่ง (ถนนสาย ฉ ๖๒) ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนทางรถไฟ 
ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฎ ๒ 

ถนนสาย ง ๖๘ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสุขาภิบาล ๖  
(ถนนสาย ช ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) ระยะประมาณ  
๒,๐๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๖๓  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๖๓ บรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๖ (ถนนสาย ช ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๖๓ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๖๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสุขาภิบาล ๕  
(ถนนสาย ฉ ๖๗) ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนสาย ฉ ๖๗) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  



๒๙ 

(ถนนสาย ฉ ๖๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนสาย ฉ ๖๗) ระยะประมาณ  
๖๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๓ (ถนนสาย ฉ ๖๕)     
ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล (ถนนสาย ฉ ๖๕) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)     
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ฉ ๖๕ ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๗๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒9 เริ่มต้น
จากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๑ (ถนนพรประภานิมิตร) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
ท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒9 จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๒ (ถนนมาบยายเลีย) 

ถนนสาย ง ๗๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบุญสัมพันธ์ ๑๔ ถนนไม่ปรากฏชื่อ  
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออกที่บริเวณ
ห่างจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออก บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๔  
(ถนน เขาตาโล) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออก  
ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๗๐ 
เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๘๐ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๘๐ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๓ 
(ถนนบุญสัมพันธ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๘๐ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวั นออกเฉี ยง เหนื อ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร บรรจบกับซอยบุญสั มพันธ์  ๑๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยบุญสัมพันธ์ ๑๔ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น 
ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๓ (ถนนบุญสัมพันธ์) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๑,๒๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. ๑๐-๐๒๔ (ถนนพัฒนาการ) (ถนนสาย ฉ ๗๘) ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๔ (ถนนพัฒนาการ) (ถนนสาย ฉ ๗๘) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  
ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๔ (ถนนเขาตาโล) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๔ 
(ถนนพัฒนาการ) (ถนนสาย ฉ ๗๘) ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ  
๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๑ (ถนนบ้านช้าง) (ถนนสาย ฌ ๑๓) ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๑ (ถนนบ้านช้าง) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๕ 
(ถนนทุ่งกลม – ตาลหมัน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๑  
(ถนนบ้านช้าง) (ถนนสาย ฌ ๑๓) ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๗๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนจอมเทียนสาย ๒  
ที่บริเวณซอยชัยพฤกษ์ ๓ บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
จนบรรจบกับซอยนาจอมเทียน ๖ (ถนนสาย ง ๗๔) ที่บริเวณห่างจากซอยนาจอมเทียน ๖ (ถนนสาย ง ๗๔) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว ซอยนาจอมเทียน ๖ 
(ถนนสาย ง ๗๔) ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๗๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยนาจอมเทียน ๒ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว ซอยนาจอมเทียน ๒ จนบรรจบ 
กับถนนจอมเทียนสาย ๑ 

ถนนสาย ง ๗4 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยนาจอมเทียน ๖ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยนาจอมเทียน ๖ ระยะประมาณ 
๑,๐๖๐ เมตร จนสุดแนวถนน 



๓๐ 

ถนนสาย ง 75 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ( ถนนสาย ฉ 88) ที่บริ เวณห่างจาก 
ซอยพลูตาหลวง ๔๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันออกตามแนวซอยพลูตาหลวง ๔๑ และถนนสาย ฉ 88 ระยะประมาณ ๑,๘๓๐ เมตร 

ถนนสาย ง 76 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยพลูตาหลวง ๒๘ และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ชบ.  ๑๐๗๗ (ถนนสาย ฉ 88) 
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๗ (ถนนสาย ฉ 88) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๗ (ถนนสาย ฉ 88) ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร บรรจบกับซอยพลูตาหลวง ๒๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม 
แนวซอยพลูตาหลวง ๒๘ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ 

ถนนสาย ง 77 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยพลูตาหลวง ๔๗ (ถนนสาย ฉ 89) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 88 บรรจบ 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 89 ระยะประมาณ 
๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ที่บริ เวณ 
ซอยพลตูาหลวง ๒๘ (ถนนสาย ง 76) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ 

ถนนสาย ง 78 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริ เวณห่างจากซอยสัตหีบสุขุมวิท ๙๙ บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวซอยสัตหีบสุขุมวิท ๙๙ และถนนไม่ปรากฏชื่ อ  ระยะประมาณ ๑ ,๓๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๘๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจาก 
ซอยพลูตาหลวง ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๗๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยทองหล่อ และถนนโครงการ 
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมะค่าไทรงาม (ถนนสาย ง ๘๐) ที่บริเวณห่างจากถนนมะค่าไทรงาม 
(ถนนสาย ง ๘๐) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนมะค่า
ไทรงาม (ถนนสาย ง ๘๐) ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร 
บรรจบกับซอยราษฎร์อุทิศ (ถนนสาย ข ๗๖) ที่บริเวณห่างจากถนนราษฎร์อุทิศ (ถนนสาย ข ๗๖) บรรจบ 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราษฎร์อุทิศ (ถนนสาย ข ๗๖) 
ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร 
บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเขาวงศ์ ที่บริเวณห่างจากถนนเขาวงศ์ 



๓๑ 

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเขาวงศ์ 
ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมะค่าไทรงาม เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร จนบรรจบ
กับถนนสาย ง ๗๙ 

ถนนสาย ง ๘๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเขาดิน ซอย ๔ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และ 
ทิศตะวันออก เฉี ยง เหนื อตามแนวถนนเดิ ม  บรรจบกับถนนเทศบาลทุ่ งควายกิน  ๑๗ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร บรรจบกับซอยหนองน้ าเย็น 
(ถนนสาย ข ๖๗) ที่บริเวณห่างจากซอยหนองน้ าเย็น (ถนนสาย ข ๖๗) บรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๑๗ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว ซอยหนองน้ า เย็น  
(ถนนสาย ข ๖๗) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ 1,470 เมตร จนบรรจบกับถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๗ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล 
ทุ่งควายกิน ๒๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนเทศบาลทุ่งควายกิน ๒๗ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘๒ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย ฉ ๙๕) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๙๕) บรรจบกับถนนมาบใหญ่ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๙๕) ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร     
จนบรรจบกับถนนหนองกันเกรา ที่บริเวณห่างจากถนนหนองกันเกราบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองกันเกรา ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมาบใหญ่ ซอย ๗ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมาบใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 
๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเจริญสุข (ถนนสาย ฉ ๙๖)    
ที่บริเวณห่างจากถนนเจริญสุข (ถนนสาย ฉ ๙๖) บรรจบกับถนนมาบใหญ่ ซอย ๗ (ถนนสาย ฉ ๙๕) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเจริญสุข (ถนนสาย ฉ ๙๖) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘ และถนนเทศบาล 
๓ ซอย ๖ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘ และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๖ จนสุดแนวถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๙๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๙๖ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๙๖ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสุนทรภู่ ซอย ๔ (ถนนสาย ฉ ๙๗)   
ที่บริเวณห่างจากถนนสุนทรภู่ ซอย ๔ (ถนนสาย ฉ ๙๗) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุนทรภู่ ซอย ๔ (ถนนสาย ฉ ๙๗) ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพลงช้างเผือก เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร 



๓๒ 

ถนนสาย ง ๘๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนพลงช้างเผือก 

ถนนสาย ง ๘๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๔๖ และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๔๖ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ ที่บริเวณห่างจาก 
ทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ บรรจบกับถนนเทศบาล ๔๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
ชนบท รย. ๑๐๓๕ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘๘ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย ง ๘๗) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๔๖ (ถนนสาย ง ๘๗) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๔๖ (ถนนสาย ง ๘๗) และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ง ๘๗) ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร   
จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๕๖ (ถนนสาย ฉ ๙๘) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๕๖ (ถนนสาย ฉ ๙๘)  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๕๖ (ถนนสาย ฉ ๙๘) 
ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๘๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ และ
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๐ (ถนนสาย ฉ ๙๙) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑ ,๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบ้านฉาง – บ้านกงเพชร ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนบ้านฉาง – บ้านกงเพชร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบ้านฉาง – บ้านกงเพชร 
ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๙๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิท ๓๘ เริ่มต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยสุขุมวิท ๓๘ จนบรรจบ
กับถนนสายมาบตาพุดพัน 

ถนนสาย ง 91 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ 
ที่บริเวณทางหลวงชนบท รย. ๒๐๒๖ (ถนนสาย ง 94) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนเกาะพรวด (ถนนสาย ง 92) ที่บริเวณ
ห่างจากถนนเกาะพรวด (ถนนสาย ง 92) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียง เหนือตามแนวถนนเกาะพรวด (ถนนสาย ง  92)  ระยะประมาณ ๑ ,๘๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๔๘๐ เมตร บรรจบกับถนนน้ าคอก - หนองตะพาน ที่บริเวณห่าง
จากถนนน้ าคอก – หนองตะพาน บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนน้ าคอก - หนองตะพาน ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร        จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนพัฒนประเสริฐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร 

ถนนสาย ง 92 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเกาะพรวด เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเกาะพรวด ระยะประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร      



๓๓ 

จนบรรจบกับถนนสาย ง 91 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 91 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖    
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง 91 ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร 

ถนนสาย ง 93 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพัฒนประเสริฐ เริ่มต้นจากถนน อบจ. 
รย. ๐๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนพัฒนประเสริฐ ระยะประมาณ ๒,๐๑๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๙ 

ถนนสาย ง 94 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท รย. 2061 และ 
ถนนซอยโชคดี และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ไปทาง 
ทิศใต้ตามทางหลวงชนบท รย. 2061 ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร 
บรรจบกับถนนซอยโชคดี ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนซอยโชคดี ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท รย. ๕๐๓๗ 

ถนนสาย ง 95 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท รย. 2061 และ 
ซอยแหลมหิน - หนองมะหาด และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท  
รย. ๔๐๐๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖  
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก  
ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร บรรจบกับซอยแหลมหิน - หนองมะหาด ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยแหลม
หิน - หนองมะหาด ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. 2061 ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางหลวงชนบท รย. 2061 ระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทาง
หลวงชนบท รย. 2061 ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร 
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๕๐๓๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๕๐๓๗ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๕๐๓๗ ระยะประมาณ 
๕๓๐ เมตร 

ถนนสาย ง 96 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนนครระยอง ๙ เริ่มต้นจากทางหลวง
ชนบท รย. ๕๐๓๗ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนครระยอง ๙ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

ถนนสาย ง 97 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนนครระยอง ๓๑ และถนนนครระยอง 
๓๖ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๕๐๓๗ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนครระยอง ๓๑ ระยะประมาณ  
๓๗๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนครระยอง ๓๖ 
ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนพจนกร (ถนนสาย ง 99) 

ถนนสาย ง 98 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนนครระยอง ๕๙ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนนครระยอง ๕๙  
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๕๐๓๗ 

ถนนสาย ง 99 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎร์บ ารุง และถนนพจนกร  
เริ่มต้นจากถนนท่าบรรทุก (ถนนสาย ฉ 105) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราษฎร์บ ารุงและถนนพจนกร  
ระยะประมาณ ๔,๒๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนอดุลย์ธรรมประภาส (ถนนสาย ฉ 107) 



๓๔ 

ถนนสาย ง 100 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนริมน้ า เริ่มต้นจากถนนนครระยอง 
๖๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนริมน้ า ระยะประมาณ ๑,๙๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ฉ 109) 

ถนนสาย ง 101 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบางจาก ๑๙ ถนนบางจาก  
ถนนข้างอ าเภอ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย จ  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ บรรจบกับถนนราษฎร์บ ารุง (ถนนสาย ง 99) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม  
แนวถนนสาย จ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร  
บรรจบกับซอยบางจาก ๑๙ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยบางจาก ๑๙ บรรจบกับถนนบางจาก ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกตามแนวถนนบางจากบรรจบกับ 
ถนนข้างอ าเภอ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนข้างอ าเภอบรรจบกับถนนทางไผ่ ๓ (ถนนสาย ฉ 108)  
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน ไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก  
ระยะประมาณ ๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 109 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 109 บรรจบกับถนนริมน้ า 
(ถนนสาย ง 100) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนสาย ฉ 109 ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 106 ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนไม่ปรากฏชื่ อ (ถนนสาย ฉ 106 ) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท )  
ไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 106 ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร 

ถนนสาย ง ๑๐๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายปากคลอง เริ่มต้นจาก 
ถนนกรอกยายชา (ถนนสาย ฉ ๑๐๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเลียบ
ชายฝั่ง (ถนนสาย ง ๑๐๓) 

ถนนสาย ง ๑๐๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเลียบชายฝั่ง และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมาบตาพุด – หาดทรายทอง (ถนนสาย ฉ 102) ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 790 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ  
160 เมตร จนบรรจบกับถนนสายปากคลอง (ถนนสาย ง ๑๐๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสายปากคลอง (ถนนสาย ง ๑๐๒) 
บรรจบกับถนนกรอกยายชา (ถนนสาย ฉ ๑๐๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนกรอกยายชา  
(ถนนสาย ฉ ๑๐๔) ระยะประมาณ ๑ ,๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบชายฝั่ ง                      
จนบรรจบกับถนนท่าบรรทุก (ถนนสาย ฉ ๑๐๕) 

ถนนสาย ง 104 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนอารีราษฎร์ ๑๐ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสมุทรคงคา ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนอารีราษฎร์ ๑๐ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนอารีราษฎร์ ๑๐ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนเลียบชายฝั่ง (ถนนสาย ง 105) 

ถนนสาย ง 105 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คื อ ถนนเลียบชายฝั่ง เริ่มต้นจาก 
ถนนอารีราษฎร์ ๑๐ (ถนนสาย ง 104) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบชายฝั่ง ระยะประมาณ ๑,๒๙๐ 
เมตร จนบรรจบกับถนนอารีราษฎร์ 

ถนนสาย ง 106 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยตรอกกุ้ง เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวง
ท้องถิ่น รย. ถ. ๓๘๐ - ๐๐๓ (ถนนสาย ฉ 110) 



๓๕ 

ถนนสาย ง 107 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ 112 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 112 บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่ น  
รย. ถ. ๑๐ - ๐๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 112 ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนเดิมบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๒๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง 109 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 109 บรรจบกับทางหลวงชนบท  
รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 109 ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง 108 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น รย.  ถ. ๓๘ - ๐๐๕ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ 112 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 107 บรรจบ
กับถนนสาย ฉ 112 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 112 ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร         
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร บรรจบถนนสาย ง 109  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 109 
บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 109 
ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับซอยลังเล 
(ถนนสาย ฉ 114) ที่บริเวณห่างจากซอยลังเล (ถนนสาย ฉ 114) บรรจบกับถนน อบจ. รย. สายป่าคั่น -  
หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยลังเล (ถนนสาย ฉ 114)  
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร 

ถนนสาย ง 109 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ 
(ถนนสาย ฌ 26) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑  
(ถนนสาย ฌ 26) ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบ
กับถนนสาย ง 107 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 107 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 107  ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง 108 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 108 บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 108  
ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร 

ถนนสาย ง 110 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ 
(ถนนสาย ฌ 26) ที่บริเวณห่างจากซอยลังเล (ถนนสาย ฉ 114) บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑  
(ถนนสาย ฌ 26) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26)  
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนน 
อบจ. รย. สายป่าคั่น - หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. รย. สายป่าคั่น -  
หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ญ 19) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. รย. สายป่าคั่น - หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) ระยะประมาณ 
๕๙๐ เมตร 

ถนนสาย ง 111 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ 
(ถนนสาย ญ 19) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. รย. สายป่าคั่น - หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ญ 19) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  
รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ญ 19) ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 



๓๖ 

๘๑๐ เมตร จนบรรจบกับซอยเนินกลาง (ถนนสาย ฉ 114) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. รย. สายป่าคั่น -  
หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) บรรจบกับซอยเนินกลาง (ถนนสาย ฉ 114) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามแนวซอยเนินกลาง (ถนนสาย ฉ 114) ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร 

ถนนสาย ง 112 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. 1๗ - 
๐๐๔ ที่บริเวณห่างจากถนนโขดกลาง ซอย ๑ (ถนนสาย ฉ 117) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - 
๐๐๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนศาลาสังกะสี ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสุขาภิบาล ๒/๓ (ถนนสาย ฉ 117) บรรจบกับถนนศาลาสังกะสี  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนศาลาสังกะสี ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร 

ถนนสาย ง 113 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายบน และถนนโรงน้ าแข็ง  
เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 118) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม 
แนวถนนสายบนบรรจบกับถนนโรงน้ าแข็ง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนโรงน้ าแข็งจนบรรจบ
กับถนนเขตชุมชนท้ายตลาด 

ถนนสาย ง 114 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทางและถนนโครงการ ก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ – ๐๐๕ (ถนนสาย ค 8) ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนเดิมบรรจบกับถนนโรงน้ าแข็ง (ถนนสาย ง 113) ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนโขดกลาง ซอย ๑ (ถนนสาย ฉ 117) ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๒/๓ (ถนนสาย ฉ 117) บรรจบ
กับถนนศาลาสังกะสี ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสุขาภิบาล ๒/๓ (ถนนสาย ฉ 117) ระยะประมาณ  
๖๗๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 116 ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนศาลาสังกะสี บรรจบกับถนนสาย ฉ 116 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ฉ 116 ระยะประมาณ 
๗๐๐ เมตร 

ถนนสาย ง 115 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองบัว  ซอย ๑๑ และ 
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ – ๐๐๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
เดิมบรรจบกับถนนศาลาสังกะสี ซอย ๖ (ถนนสาย ฉ 117) ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร              
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 116 ที่บริเวณห่างจากถนนศาลาสังกะสีบรรจบกับถนนสาย ฉ 116 ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ฉ 116 ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร 

๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๑๘.00 เมตร จ านวน ๑ สาย ดังนี้ 

ถนนสาย จ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎร์บ ารุง ซอย ๑๑ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนราษฎร์บ ารุง (ถนนสาย ง 99) ที่บริเวณห่างจากถนนนครระยอง ๓๖ 
(ถนนสาย ง 97) บรรจบกับถนนราษฎร์บ ารุง (ถนนสาย ง 99) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนราษฎร์บ ารุง 
(ถนนสาย ง 99) ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร  
บรรจบกับถนนราษฎร์บ ารุง ซอย ๑๑ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราษฎร์บ ารุง ซอย ๑๑ ระยะประมาณ  
๘๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสมุทรเจดีย์ (ถนนสาย ฉ 106) 

 ๖. ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง 20.๐๐ เมตร จ านวน 119 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ฉ ๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๒๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔    



๓๗ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร     
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบกับคลองแสนแสบ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ (ตอนเลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ระยะประมาณ ๓,๐๓๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ (ตอนเลี่ยงเมือง) ที่บริเวณทางหลวงชนบท  
ฉช. 77094 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๐๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๓  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร บรรจบกับคลองชวดตาลี ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบกับคลองปลื้มทับผ้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗5๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ฉ ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร บรรจบกับถนน 
ไม่ปรากฏซื่อ (ถนนสาย ฌ ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๒5๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 6 

ถนนสาย ฉ ๔ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๕ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๕ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓)        
ที่บริเวณห่างจากถนน อบต. ฉซ. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) ระยะประมาณ ๗5๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗5๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๔ 
บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข 4 ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ฉซ. ๓๐๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๑,๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๔) 
บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๔) 
ระยะประมาณ ๑,๖๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ฌ ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๑ บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ไปทางทิศตะวันตก 



๓๘ 

เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๑ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๖ บรรจบกับ
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ฉ ๖ ระยะประมาณ ๑,๖๖๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ที่บริเวณ
ห่างจากถนน อบจ. ฉช.  ๓๐๑๔ บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนว 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๖๖๐ 
เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 5 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 5 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๑) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 5 ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    
ระยะประมาณ ๑,๐5๐ เมตร บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) ที่บริเวณห่างจาก 
ถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับ 
ถนน สาย ฌ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. วังตะเคียน และทางหลวงท้องถิ่น 
ฉช. ถ. 38 - 004 เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนเดิม ระยะประมาณ ๔,๑๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 8 

ถนนส าย  ฉ  ๘  เ ป็ น ถนน เ ดิ ม ก า หนด ให้ ข ย าย เ ขตทา ง  คื อ  ถนนทา งหลว งท้ อ งถิ่ น  
ฉช. ถ. ๖๘ - ๐๐๓ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304    
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ฉช. ถ. ๖๘ - ๐๐3 ระยะประมาณ 530 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,360 เมตร บรรจบกับ ถนน อบต. วังตะเคียน ที่บริเวณห่างจาก 
ถนน อบต. วังตะเคียน บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ 2) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน 
อบต. วงัตะเคียน ระยะประมาณ  ๔,๑๔๐  เมตร  

ถนนสาย ฉ ๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมหาจักรพรรดิ์                 ที่
บริเวณห่างจากถนนสวนสมเด็จบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว  
ถนนมหาจักรพรรดิ์ ระยะประมาณ 80 เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ  
190 เมตร ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 1,200 เมตร 
บรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทานตัดกับ 
คลองท่าไข่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ระยะประมาณ  
๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 1,420 จนบรรจบกับถนนสาย ฎ 1 ที่บริเวณ 
ห่างจากถนนสาย ฎ 1 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฎ 1 
ระยะประมาณ 490 เมตร  

ถนนสาย ฉ 10 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านยายพวง และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนประสานมิตร (ถนนสาย ข 5) ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนประสานมิตร (ถนนสาย ข 5) บรรจบกับถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ฉ 7) ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข 5 ระยะประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑ ,๑๒๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร   
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศใต้  



๓๙ 

ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเกษมราษฎร์พัฒนา (ถนนสาย ฉ 17) ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ระยะประมาณ 4,250 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๑๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนศุภกิจ เริ่มต้นจาก ที่บริเวณถนนศุภกิจ
บรรจบกับซอยศุภกิจ ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร       
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ 

ถนนสาย ฉ ๑๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ 10 ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านยายพวง (ถนนสาย ฉ ๑๐) บรรจบกับ 
ถนนประสานมิตร (ถนนสาย ข 5) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 10 ระยะประมาณ 
1,260 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวขนานกับทางรถไฟสายตะวันออก ระยะประมาณ  
1,110 เมตร     ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 850 เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 16 ที่บริเวณ
ห่างจากถนนสาย  ฉ 16 บรรจบกันถนนสาย ฉ 10 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 16 
ระยะประมาณ 1,450 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ 430 เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏขื่อ ระยะประมาณ 620 เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 660 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ     ระยะประมาณ 190 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
110 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ 750 เมตร จนบรรจบกับถนนสิริโสธร ที่บริเวณห่างจากถนนประชาสรรค์ (ถนนสาย ง ๓) 
บรรจบกับถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสิริโสธร ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๑๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสวนสมเด็จ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมหาจักรพรรดิ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนศรีโสธรตัดใหม่ ที่บริเวณห่างจากถนนศรีโสธร 
ตัดใหม่บรรจบกับถนนพระยาศรีสุนทร (ถนนสาย ฉ ๑๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีโสธร
ตัดใหม่ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๑๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทพคุณากร ถนนศรีโสธร และ 
ถนนมรุพงษ์ เริ่มต้นจากถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทพคุณากร ถนนศรีโสธร      
และถนนมรุพงษ์ จนบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์ 

ถนนสาย ฉ ๑๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสิริโสธร ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสิริโสธรบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสิริโสธร ระยะประมาณ 
๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 500 เมตร บรรจบกันถนนสาย ช 1 ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ช 1 บรรจบกับถนนสาย ฉ 18 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ช 1 ระยะประมาณ 660 เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ 540 เมตร จนบรรจบกับถนนศรีโสธรตัดใหม่ ที่บริเวณ 
ถนนศรีโสธรตัดใหม่บรรจบกับถนนเอมอรอุทิศ ๑ 

ถนนสาย ฉ ๑๖ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๑๐) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย ฉ ๑๐) 
บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ฉ ๑๗) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย ฉ ๑๐) บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช.  ๒๐๐๔ (ถนนสาย ฉ ๑๗) ไปทางทิศใต้ตามแนว 



๔๐ 

ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๑๐) ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนไม่ปรากฏชื่อระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๑๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๑๒ ระยะประมาณ ๒,76๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๑๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ และถนน
เกษมราษฎร์พัฒนา เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ฌ ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๒ 
บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฌ ๒ ระยะประมาณ ๒,๒๔๐ เมตร     
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ และ 
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนาบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 2,000 เมตร 
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3315 ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 365 บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3315 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3315 ระยะประมาณ 1,400 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๑๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพระยาศรีสุนทร เริ่มต้นจาก 
ถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนศรีโสธรตัดใหม่ 

ถนนสาย ฉ ๑๙ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนศุขประยูร ที่บริเวณห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๖๕ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูร  
ระยะประมาณ ๓,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันออก ระยะประมาณ 500 เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ 22)  
บรรจบกันถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ช 2) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ 22) 
ระยะประมาณ 760 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๒๒) ไปทางทิศตะวันออกและ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,๔๐0 เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช ๒ 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ 2๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ช ๒  
ระยะประมาณ 810 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 25 
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๕ บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาย ฉ ๒๕ ระยะประมาณ ๑,๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 620 เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 
ระยะประมาณ 1,130 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๐ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพระยาศรีสุนทร (ถนนสาย ฉ ๑๘) 
ที่บริเวณห่างจากถนนพระยาศรีสุนทร (ถนนสาย ฉ ๑๘) บรรจบกับถนนศรีโสธรตัดใหม่ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนพระยาศรีสุนทร (ถนนสาย ฉ ๑๘) ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓ บรรจบกับถนนศรีโสธรตัดใหม่ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาย ง ๓ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๑ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนศุขประยูร ที่บริเวณห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 



๔๑ 

๓๖๕ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูร  
ระยะประมาณ ๓,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 930 เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 240 เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 100 เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช ๒ 
บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสาย ช ๒ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗2๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๔ 
บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๒๔ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 650 เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๖ 
บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๒6 ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖3๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,8๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 270 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนศุขประยูร ที่บริเวณห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๕    
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูร ระยะประมาณ  
๙6๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ ๑๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๑๙ บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๑๙ ระยะประมาณ ๑ ,๑4๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 760 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ช ๒) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๕ 
บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๒๕ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 23 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 17) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  
ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 17) บรรจบกับถนนสาย ฉ 10 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
ชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 17) ระยะประมาณ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ  
๒,23๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๘๙๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช.  ๓๐๐๑ ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ และทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ 
(ถนนสาย ฌ 2) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ระยะประมาณ ๓,๓๙๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๔ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนศุขประยูร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 270 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร         
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๑ ที่บริ เวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๑ บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๖ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๒๑ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนศุขประยูร ที่บริเวณห่าง
จากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนศุขประยูร ระยะประมาณ ๙6๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๒ บรรจบกับถนนสาย ช ๒ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๒๒ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 



๔๒ 

ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๑๙ กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๑๙ ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ ๒๑ ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ฉ ๒๑ บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๒๑ ระยะ
ประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๑  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๑ บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๗ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ฉ ๒๑        
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๗ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๖๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ  
๕0๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๑ บรรจบกับถนนสาย ฉ 26 ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ฉ 21 ระยะประมาณ 500 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๘ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๖๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ บรรจบกับถนนศุขประยูร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ ระยะประมาณ ๑,๕8๐ เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,65๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๒๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ฉช. ๔๐๒๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบทางหลวงชนบท ฉช. ๔๐๒๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ฉช. ๔๐๒๓ 
บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๔๐๒๓  
ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๒๐ เมตร บรรจบ
ทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนน ไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๕๐๓๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๓๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวนะภูติ เริ่มต้นที่บริ เวณ 
ถนนสาย ฌ ๔ บรรจบกับถนนวนะภูติ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนวนะภูติ ระยะประมาณ ๓,๒๗๐ เมตร              
จนบรรจบกบัแม่น้ าบางปะกง 

ถนนสาย ฉ ๓๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๐ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๒๐ จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 



๔๓ 

ถนนสาย ฉ ๓๒ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗    
ที่ บ ริ เ วณห่ า งจ ากทางหลวง พิ เ ศษหมาย เลข  ๗  บรรจบกั บทา งหลวงแผ่ นดิ นหมาย เลข  ๓๔  
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ระยะประมาณ ๒,4๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ 1,880 เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓๑ บรรจบกับถนนสาย ง ๓๐ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓๑ ระยะประมาณ 1,350 เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๓๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓๒ ระยะประมาณ 
๒,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓๔ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนสาย ง ๓๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ถนนสาย ง ๓๔ ระยะประมาณ ๒,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร 
บรรจบกับถนนจรัญยานนท์ ที่บริเวณห่างจากถนนจรัญยานนท์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔     
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนจรัญยานนท์ ระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ 1,040 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๖ บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๓๖ ระยะประมาณ 380 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๓๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนจรัญยานนท์ และถนน อบต. ฉช. 
สายจรัญญานนท์– หอมศีล และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทิศตะวันตกเฉียง เหนือ และทิศเหนือตามแนวถนนเดิมไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ที่บริเวณ
ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ 

ถนนสาย ฉ ๓๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ถนนทางเข้า 
วัดบางสมัคร และถนนเลียบคลองนิคม ๓ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๓๔ ไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่ อและ 
ถนนทางเข้าวัดบางสมัครบรรจบกับถนนเลียบคลองนิคม ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเลียบคลองนิคม ๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 

ถนนสาย ฉ ๓๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) 
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔  ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ 
๒,๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๓  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนสาย ฉ ๓๓ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๓๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ บรรจบกับถนนจรัญยานนท์ ไปทางทิศใต้และ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ระยะประมาณ ๙50 เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓8๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๓๒ บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๓๒ บรรจบกับ
ถนนจรัญยานนท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๓๒ ระยะประมาณ 1,040 เมตร  



๔๔ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 930 เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓๕ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง 
๓๕ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๓๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓๕  
ระยะประมาณ 1,220 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,300 เมตร บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 34 ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ 34) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ระยะประมาณ  
960เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,290 เมตร จนบรรจบกับถนนเลียบคลองนิคม 3  
(ถนนสาย ฉ 34)       ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองนิคม 3 (ถนนสาย ฉ 34) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองนิคม 3  
(ถนนสาย ฉ 34) ระยะประมาณ 2,170 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๓๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทรารามและ
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ที่บริเวณห่างจาก 
ถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม (ถนนสาย ง ๔๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๗๐ เมตร บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม  
(ถนนสาย ง ๔๒) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม (ถนนสาย ง ๔๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๒๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. ฉช. แยกวัดอินทราราม (ถนนสาย ง ๔๒) 
ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร บรรจบกับถนนประชาร่วมใจ ๑ (ถนนสาย ง ๔๖) ที่บริเวณ
ห่างจากถนนประชาร่วมใจ ๑ (ถนนสาย ง ๔๖) บรรจบกับถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๔) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๔๖ ระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๖๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๔) 
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๔) บรรจบกับถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์ 
ไปทางทิศใต ้ตามแนวถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๑ (ถนนสาย ง ๔๔) ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 38 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจันทร์อ านวย                   
ที่บริเวณห่างจากถนนจันทร์อ านวยบรรจบกับถนนสุขประยูร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว  
ถนนจันทร์อ านวย ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ญ 3 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ญ 3 บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ . ๔๐๘๖  
(ถนนสาย ง 49)    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ 3 ระยะประมาณ ๑,๗๖๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 39 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. ชบ. ๔๐๐๔ เริ่มต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสาย ญ 3 

ถนนสาย ฉ 40 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจารุวร ที่บริเวณห่างจาก
ถนนจารุวรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนจารุวร ระยะ
ประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ญ 3 
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ญ 3 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวถนนสาย ญ 3  ระยะประมาณ ๑,๒๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 41 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนศรีกุญชร และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3284 เริ่มต้นจากถนนเทศบาลพัฒนา (ถนนสาย ง 49) บรรจบกับถนนศรีกุญชร (ถนนสาย ง 49) 



๔๕ 

ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนศรีกุญชรและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3284 
ระยะประมาณ 820 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ญ 3 

ถนนสาย ฉ ๔๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวิบูลย์ประชารักษ์ 
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๖ - ๐๒๐ 

ถนนสาย ฉ ๔๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองยายรัก ๑ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนวิบูลย์ประชารักษ์ (ถนนสาย ฉ ๔๒) 

ถนนสาย ฉ ๔๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนศิริรักษ์ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนวิบูลย์ประชารักษ์ (ถนนสาย 
ฉ ๔๒) 

ถนนสาย ฉ ๔๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวิบูลย์ประชารักษ์ เริ่มต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 

ถนนสาย ฉ ๔๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบ้านสวน ๙ เริ่มต้นจากทางหลวง
แ ผ่ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  ๓ ๔ ๔  ไ ป ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ต า ม แ น ว ถ น น เ ดิ ม จ น บ ร ร จ บ กั บ 
ถนนหนองข้างคอก 

ถนนสาย ฉ ๔๗ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพระยาสัจจา                     
ที่บริ เวณถนนบ้านสวน – สุขุมวิท ๑๓ บรรจบกับถนนพระยาสัจจา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ               
ระยะประมาณ 730 เมตร บรรจบกับถนนชลมารควิถี  ที่บริเวณห่างจากถนนชลมารควิถีบรรจบกับ                
ซอยโรงพยาบาลเก่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชลมารควิถี ระยะประมาณ 840 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๔๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพระยาสัจจา - คิรี และถนน  
อบจ. ชลบุรี และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพระยาสัจจา - คิรี บรรจบกับถนนพระยาสัจจา ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ.ชลบุรี ระยะประมาณ 73๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๔2๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๙ ระยะประมาณ ๒,๔๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๔๙ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ง 53 ที่บริเวณห่างจากซอยนารถมนตเสวี ๒๘ (ถนนสาย ง ๕๓) บรรจบกับ
ถนนพระยาสัจจา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง 53 ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนพระยาสัจจา - คิรี (ถนนสาย ฉ ๔๘)  
ที่บริเวณห่างจากถนนพระยาสัจจา - คิรี (ถนนสาย ฉ ๔๘)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพระยาสัจจา - คิรี (ถนนสาย ฉ ๔๘) ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร 
 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร บรรจบถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๓๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  



๔๖ 

(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ระยะประมาณ  
๙๗๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร บรรจบกับถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๘ ที่บริเวณห่างจากบริเวณ
ถนนมิตรสัมพันธ์       ซอย ๑๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๘ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนข้าวหลาม 
ที่บริเวณห่างจากถนนข้าวหลาม บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนข้าวหลาม ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร  

ถนนสาย ฉ ๕๐ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหนองข้ างคอก               
ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนหนองข้างคอก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๘ บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๘ ระยะประมาณ ๑,๔๖๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๕๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยห้วยกะปิ ๗ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนพระยาสัจจา - คิรี (ถนนสาย ง ๔๘) บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยห้วยกะปิ ๗ ระยะประมาณ 
๑,๓๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยห้วยกะปิ ๗ ระยะประมาณ 
๖๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๘ บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 
๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฌ ๘ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๕๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ที่บริเวณห่างจากถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๓  
(ถนนสาย ง ๕๕) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ระยะประมาณ 1,480 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนข้าวหลาม  
ที่บริเวณห่างจากถนนข้าวหลามบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนข้าวหลาม ระยะประมาณ 1,110 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๕๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสารพัดช่าง และถนนห้วยกะปิ ๑๗ เริ่มต้น
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยสารพัดช่าง ระยะประมาณ 
๑,๐๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนห้วยกะปิ ๑๗ ระยะประมาณ 
๘๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท  
ชบ. ๑๐๗๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๘ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๕๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๔ 
เริ่มต้นจากถนนเลี่ยงตลาดหนองมน (เลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๔๔ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๔๔ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๘



๔๗ 

บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาย ฌ ๘ ระยะประมาณ 
๑,๑๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๕๕ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้ า ง ใหม่  เ ริ่ มต้นจากถนนเลี่ ย งตลาดหนองมน ( เลี่ ย ง เมือง )  ที่ บ ริ เ วณห่ างจากถนนเลี่ ย ง 
ตลาดหนองมน (เลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๔ (ถนนสาย ฉ 54) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลี่ยงตลาดหนองมน (เลี่ยงเมือง) ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๔ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๔๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๔ ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๕๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสายซากัวเ อ๊ีย                     
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับถนนสายซากัวเอ๊ียไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสายซากัวเอ๊ีย ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่ อที่บริ เวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่ อบรรจบกับถนนสถาวร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนบ้านบึง
พัฒนา   ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านบึงพัฒนาบรรจบกับถนนสถาวร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบ้านบึง
พัฒนา ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนน 
สาย ฌ ๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนวิฑูรย์ด าริบรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน
สาย ฌ ๑๒ ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 57 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๙๔ - ๐๙๑ และ
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร บรรจบ
กับถนนสาย ฉ 58 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 58 บรรจบกับถนนสาย ฉ 59 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ฉ 58 ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร 
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๓ บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ 
ระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 58 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ 57 ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ฉ 57 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาย ฉ 57 ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 59 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 59 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๓ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 59 ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 59 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 



๔๘ 

ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ระยะประมาณ ๓,๒๓๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๖๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนค่ายลูกเสือ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนค่ายลูกเสือจนบรรจบกับ 
ถนนสาย ฎ ๒ 

ถนนสาย ฉ ๖๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนค่ายลูกเสือ เริ่มต้นจากถนนสาย ฎ ๒ 
ที่บริเวณถนนสาย ฎ ๒ บรรจบกับถนนค่ายลูกเสือ (ถนนสาย ฉ ๖๐) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนค่ายลูกเสือ ระยะประมาณ ๗๕๐ จนบรรจบถนนสาย ฉ ๖๒ 

ถนนสาย ฉ ๖๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองขาม – ไร่หนึ่ง และถนน
โครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๖๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนหนองขาม – ไร่หนึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนหนองขาม – ไร่หนึ่ง ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนค่ายลูกเสือ (ถนนสาย ฉ ๖๑)  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนค่ายลูกเสือ (ถนนสาย ฉ ๖๑) ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนค่ายลูกเสือ (ถนนสาย ฉ ๖๑) ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๖๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวัดวังหิน เริ่ มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนวัดวังหิน      
จนบรรจบกับถนนสาย ฎ ๒ 

ถนนสาย ฉ ๖๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนทางรถไฟ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทางรถไฟ          
จนบรรจบกับถนนสาย ฎ ๒ 

ถนนสาย ฉ ๖๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ถนนสุขาภิบาล ๓ และ
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้ างใหม่  เริ่ มต้นจากถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนสาย ฉ ๖๗) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสุขาภิบาล ๓ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนสุขาภิบาล ๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขาภิบาล ๓ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) 

ถนนสาย ฉ ๖๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขาภิบาล ๖ – ๑ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนสุขาภิบาล ๖ – ๑ ระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ฎ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฎ ๒ ตัดกับถนนทางรถไฟ (ถนนสาย ง ๖๘) ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนสาย ฎ ๒ ระยะประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร 



๔๙ 

ถนนสาย ฉ ๖๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขาภิบาล ๕ ถนนสุขาภิบาล ๘ และ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๖๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนสุขาภิบาล ๕ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนสุขาภิบาล ๘ ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๘ 
ตัดกับถนนสาย ฎ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อจนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๖           
(ถนนสาย ฉ ๖๘) 

ถนนสาย ฉ ๖๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขาภิบาล ๖ เริ่มต้นจากถนนไม่
ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ ๖๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขาภิบาล ๖ จนบรรจบกับทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๗  

ถนนสาย ฉ ๖๙ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนหนองขาม – ไร่หนึ่ง 
(ถนนสาย ง ๖๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับแนวเขตเทศบาล 
นครแหลมฉบัง 

ถนนสาย ฉ ๗๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเมืองใหม่กลาง ถนนชากกระปอก           
และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนสาย ฎ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเมืองใหม่                    
และถนนชากกระปอก ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๗๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองปลาไหล และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริ เวณห่างจาก 
ถนนหนองปลาไหลบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก ที่บริเวณห่างจาก  
ถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก บรรจบกับถนนหนองปลาไหล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร บรรจบกับถนนหนองปลาไหล ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบทางรถไฟ 
สายตะวันออกฝั่ งตะวันออก บรรจบกับถนนหนองปลาไหล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว  
ถนนหนองปลาไหล ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองปลาไหล  
ระยะประมาณ ๒,๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๓ 

ถนนสาย ฉ ๗๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองปลาไหล – มาบประชัน 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออก ที่บริเวณ
ห่างจากซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออก ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออก ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกับถนนโรงโม่ –หนองปลาไหล ที่บริเวณห่าง
จากถนนโรงโม่ - หนองปลาไหล บรรจบกับซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนโรงโม่ - หนองปลาไหล ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๘๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๘ ที่บริเวณห่างจากซอยหนองเกตุใหญ่ (ถนนสาย ช ๘) บรรจบกับ 
ถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ฉ ๗๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ช ๘ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน  



๕๐ 

ที่บริเวณห่างจากถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน บรรจบกับถนนหนองปลาไหล ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ถนนหนองปลาไหล ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองปลาไหล - มาบ
ประชัน ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉีย ง ใต้ 
ตามแนวถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน ระยะประมาณ ๓,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗  

ถนนสาย ฉ ๗๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนพัทยา - นาเกลือ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก      
ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๐ 
(ถนนสาย ฌ ๑๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก  
ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร บรรจบกับถนนโรงโม่ - 
หนองปลาไหล ที่บริเวณห่างจากถนนโรงโม่ - หนองปลาไหล บรรจบกับซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนโรงโม่ - หนองปลาไหล ระยะประมาณ ๑,๘๔๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ช ๘ ที่บริเวณห่างจากซอยหนองเกตุใหญ่  
(ถนนสาย ช ๘) บรรจบกับถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ฉ ๗๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนสาย ช ๘ ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร บรรจบ
กับซอยชัยพรวิถี ๒๑ ที่บริเวณห่างจากถนนหนองปลาไหล – มาบประชัน (ถนนสาย ฉ ๗๒) บรรจบกับ 
ซอย ชัยพรวิถี ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยชัยพรวิถี ๒๑ ระยะประมาณ ๑,๕๙๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนมะม่วงสองต้น - บ้านห้วยทราย  
(ถนนสาย ฌ ๑๓) ที่บริเวณห่างจากถนนมะม่วงสองต้น – บ้านห้วยทราย (ถนนสาย ฌ ๑๓) บรรจบกับ 
ถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน (ถนนสาย ฉ ๗๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนมะม่วงสองต้น - 
บ้านห้วยทราย (ถนนสาย ฌ ๑๓) ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๗๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยนาเกลือ ๑๓ เริ่มต้นจากถนนพัทยา - 
นาเกลือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยนาเกลือ ๑๓ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) 

ถนนสาย ฉ ๗๕ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพัทยาเหนือ ที่บริ เวณถนนพัทยาเหนือบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๓  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) (ถนนสาย ฌ ๑๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฎชื่อ  
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร บรรจบกับถนนโพธิสาร 
ที่บริเวณห่างจากถนนพัทยา - นาเกลือ บรรจบกับถนนโพธิสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธิสาร 
ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฎชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับซอยนาเกลือ ๑๓  
(ถนนสาย ฉ ๗๔) ที่บริเวณห่างจากซอยนาเกลือ ๑๓ (ถนนสาย ฉ ๗๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยนาเกลือ ๑๓ (ถนนสาย ฉ ๗๔) ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๗๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ. ๑๐ - ๐๑๖ 
(ถนนมาบสอง – หนองใหญ่) เริ่มต้นจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๑๖ (ถนนมาบสอง – หนองใหญ่)     
จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๑ (ถนนพรประภานิมิตร) 



๕๑ 

ถนนสาย ฉ ๗๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพัทยาสาย ๒ เริ่มต้นจากถนนพัทยา
เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนพัทยาสาย ๒ จนบรรจบกับถนนพัทยา
สาย ๓ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) (ถนนสาย ฌ ๑๕) 

ถนนสาย ฉ ๗๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยชัยพรวิถี ๑๘ และทางหลวงท้องถิ่น 
ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๔ (ถนนพัฒนาการ) และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนสาย ฌ ๑๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยชัยพรวิถี ๑๘ ระยะประมาณ 
๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - 
๐๐๑ (ถนนพรประภานิมิตร) ที่บริเวณห่างจากซอยชัยพรวิถี ๑๘ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - 
๐๐๑ (ถนนพรประภานิมิตร) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ. ๑๐ - ๐๐๑       
(ถนนพรประภานิมิตร) ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร 
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๔ (ถนนพัฒนาการ) ที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๔ 
(ถนนพัฒนาการ) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๑๗ (ถนนบ้านล่าง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๔ (ถนนพัฒนาการ) จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - 
๐๐๕ (ถนนทุ่งกลม – ตาลหมัน) 

ถนนสาย ฉ ๗๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ. ๑๐ - ๐๐๑ 
(ถนนพรประภานิมิตร) เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๑ (ถนนพรประภานิมิตร) จนบรรจบ
กับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก 

ถนนสาย ฉ ๘๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเขาตาโล ๗ ซอยเขาตาโล ๑๐      
ซอยหนองกระบอก ๑๑ ซอยหนองกระบอก ๑๐ ซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน ๘ และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๒ (ถนนมาบยายเลีย) ที่บริเวณห่างจากทางหลวง
ท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๙ (ถนนสาย ง ๖๙) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๒ (ถนนมาบยายเลีย) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๒ (ถนนมาบยายเลีย) ระยะประมาณ 
๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - 
๐๐๓ (ถนนบุญสัมพันธ์) ที่บริเวณห่างจากซอยบุญสัมพันธ์ ๙ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๓ 
(ถนนบุญสัมพันธ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๓ (ถนนบุญสัมพันธ์) 
ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๗๑ 
ที่บริเวณห่างจากซอยบุญสัมพันธ์ ๑๔ (ถนนสาย ง ๗๑) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๓   
(ถนนบุญสัมพันธ์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๗๑ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบกับซอยเขาตาโล ๗ ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ซอยเขาตาโล ๗ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยเขาตาโล ๑๐  
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร บรรจบกับ 
ซอยหนองกระบอก ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยหนองกระบอก ๑๑ บรรจบกับทางหลวง
ท้องถิ่น ชบ.ถ. ๑๐-๐๐๗ (ถนนหนองกระบอก) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยหนองกระบอก ๑๐ 
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๗ (ซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน ๘) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๗ (ซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน ๘) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ 
- ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) (ถนนสาย ฉ ๘๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร บรรจบ
กับถนนสาย ฌ ๑๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๑๖ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๐๑๒  



๕๒ 

(ซอยเขามะกอก ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๑๖ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร บรรจบกับซอยเขามะกอก (ถนนสาย ฉ ๘๖) ที่บริเวณ
ห่างจากซอยเขามะกอก (ถนนสาย ฉ ๘๖) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๐๑๒ (ซอยเขามะกอก ๑)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเขามะกอก (ถนนสาย ฉ ๘๖) ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๔๐๘  
(ถนนสาย ฉ ๘๗) ที่บริเวณห่างจากซอยเขามะกอก ๙ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๔๐๘  
(ถนนสาย ฉ ๘๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๔๐๘ (ถนนสาย ฉ ๘๗) 
ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๘๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยชัยพฤกษ์ ๔ ซอยบุณย์กัญจนา ๕  
ซอยบุณย์กัญจนา ๔ ซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐ และซอยเทพประสิทธิ์ ๘ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ 
เริ่มต้นจากถนนชัยพฤกษ์ ๑ (ถนนสาย ฉ ๘๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยชัยพฤกษ์ ๔  
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร บรรจบกับ 
ซอยบุณย์กัญจนา ๕ ที่บริเวณห่างจากถนนบุณย์กัญจนา (ถนนสาย ฉ ๘๔) บรรจบกับซอยบุณย์กัญจนา ๕  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยบุณย์กัญจนา ๕ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือตามแนวซอยบุณย์กัญจนา ๕ บรรจบกับถนนบุณย์กัญจนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ซอยบุณย์กัญจนา ๔ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ช ๙ ที่บริ เวณห่างจากถนนสาย ช ๙ บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ช ๙ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนเทพประสิทธิ์ที่บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐ (ถนนสาย ฉ ๘๑) 
บรรจบกับถนนเทพประสิทธิ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเทพประสิทธิ์  ๑๐ และ 
ซอยเทพประสิทธิ์ ๘ จนบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๓ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) (ถนนสาย ฌ ๑๕) 

ถนนสาย ฉ ๘๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนจอมเทียนสาย ๑ เริ่มต้นจาก 
ถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๑  
จนบรรจบกับถนนชัยพฤกษ์ ๑ (ถนนสาย ฉ ๘๕) 

ถนนสาย ฉ ๘๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ. ๑๐ - ๐๐๕ 
(ถนนทุ่ งกลม –  ตาลหมัน )  เ ริ่ มต้นจากทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท )  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๕ (ถนนทุ่งกลม 
– ตาลหมัน) จนบรรจบกับซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน ๑๐ (ถนนสาย ฌ ๑๓) 

ถนนสาย ฉ ๘๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบุณย์กัญจนา เริ่มต้นจาก 
ถนนจอมเทียนสาย ๑ (ถนนสาย ฉ ๘๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนบุณย์กัญจนาจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

ถนนสาย ฉ ๘๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนชัยพฤกษ์ ๑ และทางหลวงท้องถิ่น 
ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) เริ่มต้นจากถนนจอมเทียนสาย ๑ (ถนนสาย ฉ ๘๒) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชัยพฤกษ์ ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) 
จนบรรจบกับซอยเขามะกอก ๔ (ถนนสาย ฌ ๑๓) 



๕๓ 

ถนนสาย ฉ ๘๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเขามะกอก ซอยเขามะกอก ๘ และ
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเขามะกอก ระยะประมาณ ๑,๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับซอยเขามะกอก ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ซอยเขามะกอก ๘ จนบรรจบกับถนนชัยพฤกษ์ ๒ (ถนนสาย ฌ ๑๓) 

ถนนสาย ฉ ๘๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ. ๑ - ๐๔๐๘ 
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
ท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๔๐๘ จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒)            
(ถนนสาย ฌ ๑๓) 

ถนนสาย ฉ 88 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ชบ.  ๑๐๗๗               
ซอยพลูตาหลวง ๔๑ ซอยพลูตาหลวง ๔๓ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ 
เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ 91 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 91 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑     
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 91 ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๓๐ บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๗ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชบ.๑๐๗๗ ระยะประมาณ ๒,๕๙๐ เมตร บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยพลูตาหลวง ๔๓ ระยะ
ประมาณ ๕๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๗๘๐ เมตร บรรจบกับซอยพลูตาหลวง ๔๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวซอยพลูตาหลวง ๔๑ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๙๐ 
เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ที่บริเวณซอยพลูตาหลวง ๔๐ (ถนนสาย ฉ 89) บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ 

ถนนสาย ฉ 89 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยพลูตาหลวง ๔๐ ซอยพลูตาหลวง ๔๗ 
ซอยพลูตาหลวง ๔๘ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยพลูตาหลวง ๔๐ ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๘๖๐ บรรจบกับซอยพลูตาหลวง ๔๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวซอยพลูตาหลวง ๔๘ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบกับซอยพลูตาหลวง ๔๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ตามแนวซอยพลูตาหลวง ๔๗ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๓๑ ระยะประมาณ ๑,๒๘๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 90 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. ชบ. ๓๒๑๙ และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่าง
จากซอยสัตหีบสุขุมวิท ๗๓ (ถนนสาย ข 58) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๖๔๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น 
ชบ. ถ. ๒๙ - ๐๐๕ (ถนนสาย ข 58) ที่บริเวณห่างจากซอยสัตหีบสุขุมวิท ๗๓ (ถนนสาย ข 58) บรรจบกับ



๕๔ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยสัตหีบสุขุมวิท ๗๓ 
(ถนนสาย ข 58) และทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๒๙ - ๐๐๕ (ถนนสาย ข 58) ระยะประมาณ ๑,๖๔๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 92 ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย ฉ 92 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนนสาย ฉ 92 ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร 
บรรจบกั บถนน  อบต .  ชบ .  ๓๒๑๙  ไปทางทิ ศ เหนื อและทิ ศตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อตามแนว 
ถนน อบต. ชบ. ๓๒๑๙ ระยะประมาณ ๑,๒๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 56) ที่บริเวณ
ห่างจากซอยสัตหีบสุขุมวิท ๒๓ (ถนนสาย ข 56) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลย ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยสัตหีบสุขุมวิท ๒๓ (ถนนสาย ข 56) และถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 56) 
ระยะประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข 55 ที่บริเวณห่างจากซอยสรรพาวุธ หมู่ ๔ (ถนนสาย ข 55) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข 55  
ระยะประมาณ ๑,๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๖๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ 
ระยะประมาณ ๑,๓๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 91 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยพลูตาหลวง ๒ ที่บริเวณ
ห่ างจากซอยพลูตาหลวง ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท )  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยพลูตาหลวง ๒ ระยะประมาณ ๑,๗๗๐ เมตร    
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ เมตร บรรจบกับซอยพลูตาหลวง ๘ (ถนนสาย ข 59) 
ที่บริเวณห่างจากซอยพลูตาหลวง ๘ (ถนนสาย ข 59) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยพลูตาหลวง ๘ (ถนนสาย ข 59) ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไป 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 57)          
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 57) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 57) ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ 88)  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๗ (ถนนสาย ฉ 88) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ.  ๑๐๗๗ (ถนนสาย ฉ 88) 
และถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ 88) ระยะประมาณ ๓,๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ที่บริเวณถนนสาย ฉ 89 บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ 

ถนนสาย ฉ 92 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากซอยสัตหีบสุขุมวิท ๒๓ 
(ถนนสาย ข 56) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๒,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก  
ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 90  



๕๕ 

ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๒๙ - ๐๐๕ (ถนนสาย ข 58) บรรจบกับถนนสาย ฉ 90 ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 90 ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๙๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
๓๑๙๑ บรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๙๑ ระยะประมาณ ๕,๖๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร       
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒,๖๑๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๑๑ ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๑๑ 

ถนนสาย ฉ ๙๔ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการ ก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเอกนิคม ที่บริเวณถนนสายเอกนิคมบรรจบกับถนนนิคมพัฒนาสาย ๑๑  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 520 เมตร ไปทางทิศตะวันออก  
ระยะประมาณ 3,310 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3371 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 ระยะประมาณ 890 เมตร 

ถนนสาย ฉ ๙๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมาบใหญ่ ซอย ๗ และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้ างใหม่  เริ่ มต้นจากถนนเจริญสุข (ถนนสาย ฉ ๙๖) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียง เหนือตามแนวถนนมาบใหญ่  ซอย ๗ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร บรรจบกับถนนมาบใหญ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนหนองกันเกรา ซอย ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนหนองกันเกรา ที่บริ เวณห่างจาก 
ถนนหนองกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนหนองกันเกรา ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๙๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเจริญสุข และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมาบใหญ่ ซอย ๗ (ถนนสาย ฉ ๙๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ง ๘๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๘๔ บรรจบกับถนนสุนทรภู่ ซอย ๔ (ถนนสาย ฉ ๙๗)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๘๔ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๖๔ บรรจบกับถนนสุนทรภู่ ซอย ๕ 

ถนนสาย ฉ ๙๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู่ ซอย ๔ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๖๔ 

ถนนสาย ฉ ๙๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๕๖ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ถนนเทศบาล ๕๖ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร จนบรรจบทางหลวง
ชนบท รย. ๑๐๓๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ บรรจบกับถนนเทศบาล ๔๒ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ ระยะประมาณ ๒,๑๓๐ เมตร 



๕๖ 

ถนนสาย ฉ ๙๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๕ หมู่ที่ ๗ และ 
ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบ้านฉาง - พยูน  
(ถนนสาย ฌ ๒๐) ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านฉาง - พยูน (ถนนสาย ฌ ๒๐) บรรจบกับถนนบ้านฉาง - บ้านกง
เพชร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านฉาง - พยูน (ถนนสาย ฌ ๒๐)  
ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๖ ซอย 
๑๐ หมู่ที่ ๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร 
บรรจบกับถนนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๒๑) ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๗ ซอย ๕ หมู่ที่ ๗  
ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบ้านฉาง - บ้านกงเพชร 

ถนนสาย ฉ ๑๐๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายหนองหว้า เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายหนองหว้าจนบรรจบกับถนนห้วยโป่ง 
– หนองบอน 

ถนนสาย ฉ ๑๐๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยสุขุมวิท 38 (ถนนสาย ง 90) 
ที่บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๘ (ถนนสาย ง ๙๐) บรรจบถนนสายมาบตาพุดพัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๑,๙๓๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๓ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ ๑๐๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิท ๓๘ และถนนมาบตาพุด - 
หาดทรายทอง เริ่มต้นจากถนนสายมาบตาพุดพัน ที่บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๘ (ถนนสาย ง ๙๐) บรรจบกับ 
ถนนมาบตาพุดพัน ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยสุขุมวิท ๓๘ และถนนมาบตาพุด -  
หาดทรายทอง จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง 103)  

ถนนสาย ฉ ๑๐๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขุมวิท ๖๒ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสุขุมวิท ๖๒ จนบรรจบกับถนนกรอกยายชา       
(ถนนสาย ฉ ๑๐๔) 

ถนนสาย ฉ ๑๐๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกรอกยายชา เริ่มต้นจาก 
ถนนมาบตาพุด - หาดทรายทอง (ถนนสาย ฉ ๑๐๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนกรอกยายชา           
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

ถนนสาย ฉ 105 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนท่าบรรทุก เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนท่าบรรทุก ระยะประมาณ ๒,๐๓๐ เมตร         
จนบรรจบกับถนนเลียบชายฝั่ง 

ถนนสาย ฉ 106 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนนครระยอง ๘ ถนนราษฎร์บ ารุง 
ซอย ๑๒ ถนนสมุทรเจดีย์ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนนครระยอง ๘ และถนน
ราษฎร์บ ารุง ซอย ๑๒ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร 
บรรจบกับถนนราษฎร์บ ารุง (ถนนสาย ง 99) ที่บริเวณห่างจากถนนราษฎร์บ ารุง (ถนนสาย ง 99) บรรจบกับ
ถนนท่าบรรทุก (ถนนสาย ฉ 105) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราษฎร์บ ารุง (ถนนสาย ง 99)  
ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสมุทรเจดีย์ 



๕๗ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสมุทรเจดีย์ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร บรรจบกับถนนอดุลย์ธรรมประภาส (ถนนสาย ฉ 107) ที่บริเวณห่างจากถนน
อดุลย์ธรรมประภาสบรรจบกับถนนสมุทรคงคา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอดุลย์ธรรม
ประภาส ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนนครระยอง ๖๔ ที่บริ เวณห่างจากถนนนครระยอง ๖๔ บรรจบกับถนนสมุทรคงคา ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนนครระยอง ๖๔ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนทางไผ่ ๓ (ถนนสาย ฉ 108) ที่บริเวณห่างจากถนนทางไผ่ ๓ 
บรรจบกับถนนสมุทรคงคา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนทางไผ่ ๓ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 109 ที่บริเวณห่างจากถนน
สาย ง 101 บรรจบกับถนนสาย ฉ 109 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 109 ระยะประมาณ 
๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนนนครระยอง ๘๔ (ถนนสาย ฉ 108) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 107 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส และ 
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ 106 ที่บริเวณห่างจากถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
บรรจบกับถนนสมุทรคงคา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอดุลย์ธรรมประภาส ระยะประมาณ 
๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอดุลย์ธรรมประภาส ระยะประมาณ ๒,๒๙๐ เมตร 
บรรจบกับถนนพจนกร (ถนนสาย ง 99) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร จนบรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนนภักดีบริรักษ์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 108 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนทางไผ่ ๓ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ 106 ที่บริเวณห่างจากถนนทางไผ่ ๓ บรรจบกับถนนสมุทรคงคา 
ไปทางทิ ศตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อตามแนวถนนทาง ไผ่  ๓  ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนทางไผ่ ๓ ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนริมน้ า (ถนนสาย ง 100) ที่บริเวณ
ห่างจากถนนริมน้ า (ถนนสาย ง 100) บรรจบกับถนนนครระยอง ๖๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนริมน้ า (ถนนสาย ง 100) ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๖๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๓๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

ถนนสาย ฉ 109 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนนครระยอง ๘๔ และถนนไม่ปรากฏชือ่ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวถนนนครระยอง ๘๔ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนริมน้ า (ถนนสาย ง 100) และถนนไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณห่างจากถนนริมน้ า          
(ถนนสาย ง 100) บรรจบกับถนนสาย ฉ 108 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกตามแนว 



๕๘ 

ถนนริมน้ า (ถนนสาย ง 100) ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชือ่ 
ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง 101       
ที่บริ เวณห่างจากถนนสาย ง 101 บรรจบกับถนนสาย ฉ 106 ไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ 
ตามแนวถนนสาย ง 100 ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฉ 106 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 106 บรรจบกับถนนทางไผ่ ๓ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 106 ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 110 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗                
ทีพีไอ ร่วมพัฒนา และทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๓๘ - ๐๐๓ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓            
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนชาวบ้านร่วมใจ พัน ร.๗ ทีพีไอ ร่วมพัฒนา บรรจบกับ
ทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๓๘ - ๐๐๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๓๘ - ๐๐๓ 
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) 

ถนนสาย ฉ 111 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขุมวิท - ช่น - หาดแม่ร าพึง          
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม                         
จนบรรจบทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ญ 19) 

ถนนสาย ฉ 112 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย.  ถ. ๓๘ - ๐๐๓ (ถนนสาย ฉ 110) ที่บริเวณห่างจาก 
ซอยตรอกกุ้ง (ถนนสาย ง 106) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๓๘ – ๐๐๓ (ถนนสาย ฉ 110) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๓๘ - ๐๐๓ (ถนนสาย ฉ 110) ระยะประมาณ ๓๗๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๐ – ๐๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๐ – ๐๑๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น 
รย. ถ. ๑๐ – ๐๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๐ – ๐๑๔ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ ๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง 107 ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง 107) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง 107 
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น 
รย. ถ. ๓๘ - ๐๐๕ (ถนนสาย ง 108) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๓๘ - ๐๐๕ (ถนนสาย ง 108) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น 
รย. ถ. ๓๘ - ๐๐๕ (ถนนสาย ง 108) ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๕๙๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. รย. สายป่าคั่น - หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 113 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. รย. สายป่าคั่น - หาดแม่ร าพึง 
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบ
กับทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ญ 19) 



๕๙ 

ถนนสาย ฉ 114 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยลังเล ซอยเนินกลาง ถนนเนินมะยม 
ถนนบ่อหลวง ซอย ๓ และถนนจ ารุง ซอย ๔ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวง
ชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยลีลา บรรจบกับถนนอบจ.  
รย. สายป่าคั่น - หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 113) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยเนินกลางจนสุดถนน     
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสุขุมวิท - ช่น - หาดแม่ร าพึง               
(ถนนสาย ฉ 111) ที่บริเวณห่างจากถนนสุขุมวิท - ช่น - หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 111) บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ญ 19) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขุมวิท - ช่น -          
หาดแม่ร าพึง (ถนนสาย ฉ 111) ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร 
บรรจบกับถนนเนินมะยม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเนินมะยมจนสุดถนน บรรจบกับ 
ถนนบ่อหลวง ซอย ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ่อหลวง ซอย ๓ จนสุดถนน บรรจบกับ
ถนนจ ารุง ซอย ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนจ ารุง ซอย ๔ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ญ 19) 

ถนนสาย ฉ 115 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองยายอิน ซอย ๒ และ 
ถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๖ ไปทางทิศใต้ตามแนว
ถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร บรรจบกับแนว
ถนนเดิม ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ญ 19) ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๑ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ญ 19)       
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ญ 19) ระยะประมาณ 
๑,๑๕๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 116 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเพรักษ์ และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๖ ที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๑ 
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๓๘๐ เมตร 
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔ ที่บริเวณถนนเพรักษ์บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - 
๐๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ประมาณ ๙๔๐ เมตร บรรจบกับถนนศาลาสังกะสีที่บริเวณห่างจากถนนศาลาสังกะสีบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนศาลาสังกะสี ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐       
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 117 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ 
ถนนโขดกลาง ซอย ๑ ถนนสุขาภิบาล ๒/๓ และถนนศาลาสังกะสี ซอย๖ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้าง
ใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ญ 19) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ         
ทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ – ๐๐๒ บรรจบกับทางหลวง
ท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวง
ท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔ ที่บริเวณถนนโขดกลาง ซอย ๑ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔      
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนโขดกลาง ซอย ๑ บรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๒/๓ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขาภิบาล ๒/๓ บรรจบกับถนนศาลาสังกะสี  ซอย ๖ ไปทาง 



๖๐ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐ ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร 

ถนนสาย ฉ 118 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๔ 
เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๕ (ถนนสาย ค 8) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม 
ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสายบน (ถนนสาย ง 113) 

ถนนสาย ฉ 119 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น               
รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ฉ 117) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ฉ 117) 
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ญ 19) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ฉ 117) ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ – ๐๐๑  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ – ๐๐๑ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒  
(ถนนสาย ญ 19) ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๑ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนหนองยายอิน ซอย ๒  
(ถนนสาย ฉ 115) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 115 บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒  
(ถนนสาย ญ 19) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 117 ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร 
 ๗. ถนนแบบ ช ขนาดเขตทาง 25.๐๐ เมตร จ านวน 10 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ช ๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ ๑๕ ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ฉ ๑๕ บรรจบกับถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๑๕ ระยะ
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ตัดกับคลองศรีโสธร ไปทางทิศใต้             ระยะ
ประมาณ ๓๔๐ เมตร บรรจบกับถนนพระยาศรีสุนทร (ถนนสาย ฉ ๑๘) ที่บริเวณห่างจากถนนพระยาศรีสุนทร 
(ถนนสาย ฉ ๑๘) บรรจบกับถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนพระยาศรีสุนทร (ถนนสาย ฉ ๑๘) 
ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนประชาสรรค์ (ถนนสาย ง ๓) 
ที่บริเวณห่างจากถนนประชาสรรค์ (ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม
แนวถนนประชาสรรค์ (ถนนสาย ง 3) ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทพคุณากร (ถนนสาย ฉ ๑๔) ที่บริเวณห่างจากถนนเทพคุณากร (ถนนสาย ฉ ๑๔) 
บรรจบกับถนนสิริโสธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทพคุณากร (ถนนสาย ฉ ๑๔) ระยะประมาณ 
๑,๓๐๐ เมตร 

ถนนสาย ช ๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ฉ ๒๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๑ บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๔ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๒๑ ระยะประมาณ 720 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร บรรจบกับถนนศุขประยูร ที่บริเวณห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนศุขประยูร ระยะประมาณ ๒,๐๗๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๒๒ บรรจบกับถนนสาย ฉ ๒๕ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๒๒ ประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร 



๖๑ 

บรรจบกับถนนสาย ฉ ๑๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๑๙ บรรจบกับถนนสาย ฉ 25 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๑๙ ระยะประมาณ 700 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
980 เมตร ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 1,420 เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย ฎ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฎ ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ฎ ๑ ระยะประมาณ ๓,๓๐๐ เมตร  

ถนนสาย ช ๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๘ และ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๕๑              
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล 2 (ถนนสาย ข 16) บรรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3551 ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 360 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔40 เมตร บรรจบ
กับถนนสาย ข ๑๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 820 เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๑๙ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,25๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๒๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๑,10๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๔7๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๑๘ ที่บริเวณห่างจากถนนบางบ่อ -  
หนองครก 9 (ถนนสาย ง 24) บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 3018 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวง
ชนบท ฉช.3018 ระยะประมาณ 1,690 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  
ฉช. 3018 ระยะประมาณ 550 เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 420 เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท 
ฉช. ๓๐๒๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ฉช. 3026 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียง เหนือตามแนวทางหลวงชนบท ฉช .  3026 ระยะประมาณ 1 ,920 เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ระยะประมาณ 990 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๒๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๑ ระยะประมาณ ๑,๔0๐ เมตร 

ถนนสาย ช 4 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ 
(ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ 
(ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ระยะประมาณ ๑,๒๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตรไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกจนบรรจบกันถนนเทศบาล 7 (เทศบาลต าบล
บางพระ) 

ถนนสาย ช ๕ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนนเลี่ยงตลาดหนองมน
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๐๘๐ เมตร บรรจบ
กับถนนสาย ช ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช ๔ บรรจบกับถนนเทศบาล ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ช ๔ ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร 
บรรจบกับถนนเทศบาล ๗ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล ๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทศบาล ๗ ระยะประมาณ ๑,๖๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสุขาภิบาล ๙ 



๖๒ 

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๙ 
ระยะประมาณ ๑,๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนสาย ฎ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฎ ๒ บรรจบกับถนนค่ายลูกเสือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวขนานกับทางรถไฟสายตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๗๘๐ เมตร 

ถนนสาย ช ๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขาภิบาล ๖ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๖ ระยะประมาณ ๓,๖๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร จนบรรจบ
กับถนนสาย ฉ ๖๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๖๖ บรรจบกับถนนสาย ฎ ๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนสาย ฉ ๖๖ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร 

ถนนสาย ช 7 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ชบ. 1032 ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ชบ. 1032 บรรจบ
กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. 1032 ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 6,000 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท 
ชบ. 1032 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. 1032 ระยะประมาณ 6,120 เมตร     
จนบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 

ถนนสาย ช ๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยหนองเกตุใหญ่ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ฉ ๗๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ซอยหนองเกตุใหญ่ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร บรรจบ
กับถนนสาย ฉ ๗๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๗๒ บรรจบกับถนนโรงโม่ – หนองปลาไหล ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๗๒ ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ
ประมาณ ๑,๐๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๗๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๗๓ บรรจบกับถนนโรงโม่ – 
หนองปลาไหล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๗๓ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๐  
(ถนนชัยพรวิถี) (ถนนสาย ฌ ๑๔) ที่บริเวณห่างจากถนนโรงโม่ - หนองปลาไหล บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนชัยพรวิถี) (ถนนสาย ฌ ๑๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนชัยพรวิถี) (ถนนสาย ฌ ๑๔) ระยะประมาณ ๗๐ เมตร 

ถนนสาย ช ๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. 10 - 007 (ถนนหนองกระบอก) บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร บรรจบกับ
ซอยเทพประสิทธิ์ ๗ ที่บริเวณห่างจากซอยเทพประสิทธิ์ ๗ บรรจบกับถนนเทพประสิทธิ์ ไปทางทิศใต้ตาม 
แนวซอยเทพประสิทธิ์ ๗ ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ฉ ๘๐ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๘๐ บรรจบกับซอยบุณย์กัญจนา ๘ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๘๐ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนจอมเทียนสาย ๑ (ถนนสาย ฉ ๘๒) บรรจบกับ 
ถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๒ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร 



๖๓ 

ถนนสาย ช ๑๐ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๔๓ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๑ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 3,860 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ญ 15     
ที่ บ ริ เ วณห่ า งจ ากถนนสาย  ญ  15  บรรจบกั บทา งหลว ง แผ่ นดิ นหมาย เลข  3143  ไปทา ง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ 15 ระยะประมาณ 3,280 เมตร ไปทางทิศตะวันออก  
ระยะประมาณ 3,300 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๘0๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๑ 

 ๘. ถนนแบบ ฌ ขนาดเขตทาง 30.๐๐ เมตร จ านวน 26 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ฌ ๑ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ 2) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ 2) 
บรรจบกับถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ฉ ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ      
(ถนนสาย ฌ 2) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ระยะประมาณ ๒,๖๙๐ เมตร บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ 
(ถนนสาย ฉ ๔) บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบ
กับถนนสาย ฉ ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร 
บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) ที่บริเวณห่างจากถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ ๓) 
บรรจบกับถนนสาย ฉ ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ฉ 3)  
ระยะประมาณ๑,๐๑๐ เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๔  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนนสาย ฉ ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๔ 
ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับ 
เขตพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านตะวันตก 

ถนนสาย ฌ ๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ และ  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔                
ที่ บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๕ (เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ) บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
ระยะประมาณ ๒,๙๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร บรรจบกับทางหลวง
ท้องถิ่น ฉช. ถ. ๓๘ - ๐๐๔ (ถนนสาย ฉ ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๙๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ฉ ๑๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ระยะประมาณ ๓,๙๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
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ถนนสาย ฌ ๓ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบ้านยายพวง (ถนนสาย ฉ ๑๐) 
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น ฉช. ถ. ๓๘ - ๐๐๕ บรรจบถนนบ้านยายพวง (ถนนสาย ฉ ๑๐) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านยายพวง (ถนนสาย ฉ ๑๐) ระยะประมาณ 83๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓,290 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ 880 เมตร 

ถนนสาย ฌ ๔ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนระเบียบกิจอนุสรณ์          
ที่บริเวณห่างจากถนนบางคล้า – แปลงยาวบรรจบกับถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๗๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๗ ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร บรรจบถนนบางคล้า - 
แปลงยาว ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนบางคล้า - แปลงยาว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนบางคล้า - แปลงยาว ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๑,๕๑๐ เมตร บรรจบกับถนนฤทธิ์ประศาสน์ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนฤทธิ์ประศาสน์ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียง ใต้ตามแนวถนนฤทธิ์ประศา สน์  ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร บรรจบถนนวนะภูติ (ถนนสาย ง ๕) ที่บริเวณห่างจาก
ถนนวนะภูติ (ถนนสาย ง ๕) บรรจบกับถนนวัฒนปรีดา ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนวนะภูติ (ถนนสาย ง 
๕) ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนวนะภูติ ๒ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนสายปากน้ า – หัวไทร ที่บริเวณห่างจากถนนวนะภูติบรรจบกับถนนสายปากน้ า - หัวไทร ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนสายปากน้ า - หัวไทร  ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๔๘๐ เมตร จนบรรจบถนนวนะภูติที่บริเวณห่างจากถนนวนะภูติบรรจบกับ 
ถนนสายปากน้ า - หัวไทร ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนวนะภูติ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาลสายบ้านโพธิ์ – 
ดอนสีนนท์ ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาลบ้านโพธิ์ ๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 80 เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
1,550 เมตร จนบรรจบกับถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับ
ถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา 
ระยะประมาณ 410 เมตร 

ถนนสาย ฌ ๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๖ และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๖๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม
แนวถนนเทศบาล ๖ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ระยะประมาณ ๖,๒๐๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ฌ ๗ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ฌ ๗ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศใต้  
ระยะประมาณ 810 เมตร จนบรรจบกับถนนชลมารควิถีที่บริเวณห่างจากถนนชลมารควิถีบรรจบกับ 
ถนนท่าเรือพลเจริญ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนชลมารควิถี ระยะประมาณ 850 เมตร 

ถนนสาย ฌ ๗ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนวิบูลย์ประชารักษ์ (ถนนสาย ฉ ๔๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
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(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๖ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ฌ ๖ บรรจบกับถนนเลียบชายฝั่งทะเล ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ฌ ๖ ระยะประมาณ 
๑,๔๓๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๘ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๑๐๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสุขไพบูลย์ บรรจบกับ 
ทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ ๑-๐๑๐๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๑๐๓ 
ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร บรรจบกับถนนพระเนียด
พัฒนา 3 ที่บริเวณห่างจากถนนพระเนียดพัฒนา 3 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ถนนเลี่ยง
เมืองชลบุรี) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนพระเนียดพัฒนา  3 ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร         
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 900 เมตร บรรจบกับซอยบ้านนาวัด 12 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ 700 เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ระยะประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ  
๑,๒๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๕๐ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๕๐ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ ๕๐ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๔๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ระยะประมาณ ๑,4๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๑,๗๐๐ เมตร บรรจบกับซอยห้วยกะปิ 7 (ถนนสาย ฉ ๕๑) ที่บริเวณห่างจากซอยห้วยกะปิ 7 (ถนนสาย ฉ ๕๑) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยห้วยกะปิ 7 
(ถนนสาย ฉ ๕๑) ระยะประมาณ ๒,๐๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๑  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฌ ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฌ ๑๑ ระยะประมาณ ๑,๙๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๒,๐๐๐ เมตร บรรจบกับซอยห้วยกะปิ ๑๗ (ถนนสาย ฉ ๕๓) ที่บริเวณห่างจากซอยสารพัดช่าง (ถนนสาย ฉ 53) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยสารพัดช่าง
และซอยห้วยกะปิ ๑๗ (ถนนสาย ฉ ๕๓) ระยะประมาณ 1,890 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๓ ที่บริเวณห่างจากถนนเลี่ยงตลาดหนองมน 
บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๑๐๗๓ 
ระยะประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร จนบรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๔ (ถนนสาย ฉ ๕๔) ที่บริเวณห่างจากถนนเลี่ยงตลาดหนองมน บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๔ (ถนนสาย ฉ ๕๔) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๔๔ (ถนนสาย ฉ ๕๔) ระยะประมาณ ๒,๒๔๐ เมตร 



๖๖ 

ถนนสาย ฌ ๙ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๓๔ ที่บริเวณห่างจากถนนพระยาสัจจา บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียง เหนือตามแนวทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๔๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๔๘ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ.
ชลบุรี (ถนนสาย ฉ ๔๘) บรรจบกับถนนพระยาสัจจา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๔๘
ระยะประมาณ ๑,15๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 950 เมตร บรรจบกับ 
ถนนสาย ง ๕๓ ที่บริเวณห่างจากซอยนารถมนตเสวี ๑๑ (ถนนสาย ง ๕๓) บรรจบกับถนนพระยาสัจจา  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือตามแนวถนนสาย ง ๕๓ ระยะประมาณ 1,040 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 510  เมตร บรรจบกับถนนชลมารควิถ ี

ถนนสาย ฌ ๑๐ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ที่บริเวณถนนพระยาสัจจาบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 830 เมตร บรรจบกับถนนมิตรสัมพันธ์ 
ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๕๔) ที่บริ เวณห่างจากถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๕๔) บรรจบกับ 
ถนนมิตรสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๔ (ถนนสาย ง ๕๔) ระยะประมาณ 
๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๕๕ ที่บริเวณห่าง
จากถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย ๑๓ (ถนนสาย ง ๕๕) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๕๕ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๒,๐๘๐ เมตร บรรจบกับถนนข้าวหลามที่บริเวณห่างจากถนนมิตรสัมพันธ์บรรจบกับ 
ถนนข้าวหลาม ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนข้าวหลาม ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้  
ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๗ ที่บริ เวณห่างจาก 
ถนนมิตรสัมพันธ์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๗ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๗ ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๑๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ และซอยชากพุดซา ๑ 
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๐ เมตร 
บรรจบกับซอยชากพุดซา ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยชากพุดซา ๑ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๘ ที่บริเวณห่างจาก         
ซอยห้วยกะปิ ๗ (ถนนสาย ฉ ๕๑) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฌ ๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย ฌ ๘ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๑๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา ๗ และถนน
ไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้             
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ประมาณ ๑,๑๑๐ เมตร บรรจบกับถนนเซิดน้อย - มาบไผ่ ที่บริเวณถนนเซิดน้อย ซอย ๑๐ บรรจบกับถนนเซิดน้อย 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเซิดน้อยและถนนเซิดน้อย - มาบไผ่ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร   



๖๗ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๓๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๔๐ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ข ๔๐ บรรจบกับถนนสวัสดีมงคล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๔๐ ระยะ
ประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท  
ชบ. ๓๐๒๓ (ถนนสาย ญ ๗) ที่บริเวณห่างจากถนนสวัสดีมงคลบรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนวิฑูรย์ด าริ ที่บริเวณห่างจากซอยวิฑูรย์ด าริ ๑๐ บรรจบ
กับถนนวิฑูรย์ด าริ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิฑูรย์ด าริ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๕๖ ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านบึง
พัฒนาบรรจบกับถนนสาย ฉ ๕๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ๕๖ ระยะประมาณ ๔๖๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา ๗  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประเสริฐราษฎร์พัฒนา ๗ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ 
ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสายซากัวเอ๊ีย
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๔๔ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไฟฟ้า 
– หนองโคก (ถนนสาย ง ๕๖) ที่บริเวณถนนสาย ง ๕๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๕๖ ระยะประมาณ ๑,๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๑๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ 
(ถนนชัยพฤกษ์ ๒) ซอยเขามะกอก ๔ ซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน ๑๐ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๑  
(ถนนบ้านช้าง) ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๑๐๑๘ (ซอยสันป่าสุข) ทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. ๑๐ - ๐๑๒       
(ซอยพรประภานิมิตร ๒๑) และถนนมะม่วงสองต้น - บ้านห้วยทราย และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ 
เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๔๐๘ ที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. ๑๐-๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) 
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น     
ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) ระยะประมาณ ๒,๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) บรรจบกับ ซอยเขามะกอก ๔ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) บรรจบกับ ซอยเขา
มะกอก ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว ซอยเขามะกอก ๔ บรรจบกับ ซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน ๑๐ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว ซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน ๑๐ บรรจบกับถนนทุ่งกลม – ตาลหมัน  
(ถนนสาย ฉ ๘๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น  
ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๑ (ถนนบ้านช้าง) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๕ (ถนนทุ่งกลม -  
ตาลหมัน) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๑ (ถนนบ้านช้าง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม
แนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ.  ๑๐ - ๐๒๑ (ถนนบ้านช้าง) ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๑ (ถนนบ้านช้าง) ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร 



๖๘ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - 
๑๐๑๘ (ซอยสันป่าสุข) ที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๒๐ (ถนนหนองไม้แก่น) บรรจบกับทาง
หลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ – ๑๐๑๘ (ซอยสันป่าสุข) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น 
ชบ. ถ. ๑๐ - ๑๐๑๘ (ซอยสันป่าสุข) บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๑ (ถนนพรประภานิมิตร) 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๑๒ (ซอยพรประภานิมิตร ๒๑) ระยะ
ประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนชัยพรวิถี) (ถนนสาย ฌ ๑๔) บรรจบกับถนน
มะม่วงสองต้น – บ้านห้วยทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือตามแนวถนนมะม่วงสองต้น -  
บ้านห้วยทราย ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร  ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนน
มะม่วงสองต้น - บ้านห้วยทราย ที่บริเวณห่างจากถนนมะม่วงสองต้น - บ้านห้วยทราย บรรจบกับถนนหนอง
ปลาไหล - มาบประชัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนมะม่วงสองต้น - บ้านห้วยทราย  
ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมะม่วงสองต้น - บ้านห้วยทราย 
บรรจบถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร บรรจบ
กับถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ฉ ๗๑) ที่บริเวณห่างจากถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ฉ ๗๑) บรรจบกับ
ถนนหนองปลาไหล – มาบประชัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ฉ ๗๑) 
ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖ ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านแกรกบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๑๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๐         
(ถนนชัยพรวิถี) และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓              
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒๔๐ (ถนนชัยพรวิถี) ระยะประมาณ ๘,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๐ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนชัยพรวิถี) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๔๐ 
ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๔๐ 
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ 

ถนนสาย ฌ ๑๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพัทยาสาย ๓ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) 
เริ่มต้นจากถนนพัทยาเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัทยาสาย ๓ 
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) จนบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ 

ถนนสาย ฌ ๑๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนจอมเทียนสาย ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก      
ที่บริ เวณห่างจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่ งตะวันตก บรรจบกับซอยนาจอมเทียน ๑                       
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝั่งตะวันตก ระยะประมาณ ๘๖๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - 
๐๐๑๒ (ซอยเขามะกอก ๑) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๐๑๒ (ซอยเขามะกอก ๑) 
บรรจบกับซอยเขามะกอก (ถนนสาย ฉ ๘๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น  
ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๐๑๒ (ซอยเขามะกอก ๑) ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  



๖๙ 

ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ ๗๙ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๗๙ บรรจบกับทางหลวง
ท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - ๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) (ถนนสาย ฉ ๘๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนสาย ฉ ๘๐ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร  
จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๐๑๐ (ถนนสาย ฌ ๑๓) ที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑๐ - 
๐๐๖ (ถนนชัยพฤกษ์ ๒) (ถนนสาย ฌ ๑๓) บรรจบกับซอยเขามะกอก ๔ (ถนนสาย ฌ ๑๓) 

ถนนสาย ฌ ๑๗ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจอมเทียนสาย ๑           
ที่บริเวณห่างจากซอยนาจอมเทียน ๒ (ถนนสาย ง ๗๓) บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๑ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๑ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ที่บริเวณห่างจากซอยชัยพฤกษ์ ๓ บรรจบกับ 
ถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๒ ระยะประมาณ ๖๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๑๘ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๓๗๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
 (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ระยะประมาณ ๗๒๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔ ,๒๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล 
๕๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๑๙ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยาย เขตทาง คือ  ถนนเทศบาล ๕๘ และ 
ถนนสายเนินกระปรอก - คลองน้ าตก เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๕๘ และถนนสายเนินกระปรอก - คลองน้ าตก จนบรรจบกับ
ถนนบ้านฉาง - บ้านกงเพชร 

ถนนสาย ฌ ๒๐ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๔๒ และถนนบ้านฉาง - 
พยูน เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๔๒ และถนนบ้านฉาง - พยูน 
จนบรรจบกับถนนบ้านฉาง - บ้านกงเพชร 

ถนนสาย ฌ ๒๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๓๔ และถนนไม่ปรากฏชื่อ 
เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๓๕ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล ๓๔ และ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ (ถนนสาย ฉ ๙๙) 

ถนนสาย ฌ ๒๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเนินพยอม เริ่มต้นจากถนนสายมาบยา  
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเนินพยอม ระยะประมาณ ๑,๗๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ญ ๑๗ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนสาย ญ ๑๗ บรรจบกับถนนสายมาบตาพุด - บ้านหนอหว้า (ถนนสาย ฌ ๒๓) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ ๑๗ ระยะประมาณ ๑,๕๗๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ ๒๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายมาบตาพุด - บ้านหนองหว้า เริ่มต้น
จากถนนสายมาบยา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายมาบตาพุด - บ้านหนองหว้า              
ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ญ ๑๗ ทีบ่ริเวณห่างจากถนนสาย ญ ๑๗ บรรจบกับถนนเนินพยอม 
(ถนนสาย ฌ ๒๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ญ ๑๗ ระยะประมาณ ๑,๕๗๐ เมตร 



๗๐ 

ถนนสาย ฌ 24 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  
คือ ถนนคันคลองตาสอน เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบ
กับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร บรรจบกับถนนทับมา - เกาะพรวด ที่บริเวณห่าง
จากถนนทับมา - เกาะพรวด บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน
ทับมา - เกาะพรวด ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร 
บรรจบกับถนนน้ าคอก - หนองตะพาน ที่บริเวณห่างจากถนนน้ าคอก - หนองตะพาน บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนน้ าคอก - หนองตะพาน ระยะประมาณ 
๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๘ ที่บริเวณห่างจากถนนน้ าคอก - หนองตะพาน บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร         
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร บรรจบกับถนน อบจ. รย. ๐๑๐๘ ที่บริเวณห่างจาก
ถนน อบจ. รย. ๐๑๐๘ บรรจบกับถนน อบจ. รย. ๐๑๐๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน  
อบจ. รย. ๐๑๐๘ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๙ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๙ บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท รย. ๔๐๓๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนคันคลองตาสอน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนคันคลองตาสอน ระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร 
จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๐ - ๐๑๔ 

ถนนสาย ฌ ๒๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนแหลมมะขาม ถนนแหลมมะขาม – 
ก้นทุ่ง และถนนซอยบ้านทุ่ง และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนแหลมมะขาม จนบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนแหลมมะขาม – ก้นทุ่ง และถนนซอยบ้านทุ่ง  
ระยะประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๙๑๐ เมตร จนบรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๓ ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร 

ถนนสาย ฌ 26 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ เริ่มต้นจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร 

 ๙. ถนนแบบ ญ ขนาดเขตทาง 40.๐๐ เมตร จ านวน 19 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ญ ๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒๐๐ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ 
(ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ ระยะประมาณ 
๒,๐๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๔๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท  
ฉช. 77094 ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ฉช. 77094 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐       
(ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. 77094 ระยะประมาณ ๒,๔๑๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๐๔๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ (ตอนเลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 



๗๑ 

๓๔๘๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ระยะประมาณ ๒,๑๑๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๓๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๓,๕๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท 
ฉช. 5031 บรรจบกับทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑  
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร 

ถนนสาย ญ ๒ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๕ ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๔๖          
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ ที่บริเวณห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๕๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๑๐ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๐ บรรจบทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๒ 
(ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑๐ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตรไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๒ ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๒ บรรจบถนนสาย ข ๘ ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๒ ระยะประมาณ  
๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔,๔๖๐ เมตร บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๙ ที่บริ เวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙ ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓,๘๒๐ เมตร บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ 
๒,๙๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๓๐๔๖ และถนนเทศบาล ๕ บรรจบ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕  
ระยะประมาณ ๒,๗๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๒    ที่
บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. 74050 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวง
ชนบท ฉช. 74050 และถนนเทศบาล 2 ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๐๗๐ เมตร บรรจบกับถนนโครงการ หมู่ที่ ๑ ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนโครงการ หมู่ที่ ๑ บรรรจบกับถนน อบต. ท่าด่าน หมู่ที่ 5 ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนโครงการ หมู่ที่ ๑ 
ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๙๖๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนกรมชลประทานที่บริเวณห่างจากถนนกรมชลประทานบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนกรมชลประทาน ระยะประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๓,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ  
๑,๗๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒๔๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
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แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ ๓ ,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศ เหนือและ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๑๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๑ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑๑  
ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๓๐ เมตรบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ บรรจบกับถนนเทพพนม
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗๖ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร 

ถนนสาย ญ 3 เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการก าหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ชบ. 4004 (ถนนสาย 
ฉ 39) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๕ ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ ๑,๙๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 38 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 38 บรรจบถนนจันทร์อ านวย 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ฉ 38 ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ้ระยะประมาณ ๑,๗๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๔๐๘๖ (ถนนสาย ง 49) ที่บริเวณห่างจาก
ถนนเมืองเก่าบรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา (ถนนสาย ง 49) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย 
ง 49 ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๑,๘๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 
๑๕๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๘๔ (ถนนสาย ฉ 41) ที่บริเวณห่างจากถนนศรีกุญชร 
(ถนนสาย ฉ 41 ) บรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา (ถนนสาย ง  49 ) ไปทางทิศตะวันออกและ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนศรีกุญชรและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘๔ (ถนนสาย ฉ 41) ระยะ
ประมาณ ๘๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ      
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้    
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙ ที่บริเวณห่างจากถนนจารุวร บรรจบ
กับถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑ (ถนนสาย ง 49) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนจารุวรและทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๙ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ฉ 40 ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ 40 บรรจบ 
ถนนจารุวร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ฉ 40 ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๗๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ที่บริเวณห่าง
จากถนน อบจ. ชบ. ๔036 (ถนนสาย ค 7 ) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๖๔๐ เมตร บรรจบกับถนน อบจ. ชบ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 39)  
ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ชบ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 39) บรรจบถนนสุขประยูรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนน อบจ. ชบ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 39) ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ ๒,๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕  
ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ชบ. ๔๐๐๔ (ถนนสาย ฉ 39) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 

ถนนสาย ญ ๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ หลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๕๐๒               
เริ่มต้นจากถนนสาย ญ ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ญ ๓ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ ๓ ระยะประมาณ ๑,๖40 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม
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แนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๕๐๒ จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ ที่บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖๖ (ถนนสาย ญ ๕) 

ถนนสาย ญ ๕ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖๖             
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗ ตัดกับ 
ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑-๐๕๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖๖     
จนบรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 

ถนนสาย ญ ๖ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗       
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 บรรจบกับทางหลวง
ท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๕๐๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๗               
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ 

ถนนสาย ญ ๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ 
จนบรรจบกับถนนสาย ฌ ๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสวัสดีมงคลบรรจบกับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓         
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๓ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร 

ถนนสาย ญ ๘ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๕๗๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ระยะประมาณ ๔,๐90 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑๖,๖๓๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๗๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ระยะประมาณ ๖,๑๓๐ เมตร 

ถนนสาย ญ 9 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนเมืองใหม่ใต้บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร จนบรรจบกับซอยแหลมฉบัง ๒ ที่บริเวณซอยแหลมฉบัง ๒ 
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 

ถนนสาย ญ ๑๐ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อก าหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๕๗๔ ที่บริ เวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ระยะประมาณ 
๕,๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘,๖๘๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓2๔5 ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ระยะประมาณ ๕,๙๙๐ เมตร 

ถนนสาย ญ ๑๑ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ ทางหลวงชนบท รย . 4029                       
และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑   
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ไปทาง 
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ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ระยะประมาณ ๒,๖๒๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๘๙๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๗๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๒๙ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๔๐๒๙ จนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ระยะประมาณ 1,450 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๐๒๐ เมตร จนบรรจบ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับทางหลวง
ชนบท รย. 30๒๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ระยะประมาณ 
๓,๖๕๐ เมตร 

ถนนสาย ญ ๑๒ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๙๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ตัดกับทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔,๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท รย.๓๐๑๓ ที่บริเวณ 
ห่างจากทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท รย. 3013 ระยะประมาณ 6,9๔๐ เมตร 

ถนนสาย ญ ๑๓ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น ชบ. 38 - 019         
ทางหลวงชนบท ชบ. 2081 และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. 10 - 
006 (ถนนชัยพฤกษ์ 2) (ถนนสาย ฌ 13) ที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. 1 - 0408 (ถนนสาย ฉ 87) 
บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ.  ถ.  10 - 006 (ถนนชัยพฤกษ์  2)  (ถนนสาย ฌ 13) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓,๒๗๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๑๙  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๑๙ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๑ - ๐๔๐๘ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๑๙ ระยะประมาณ 820 เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงท้องถิ่น ชบ. ถ. ๓๘ - ๐๑๙ และทางหลวงชนบท ชบ. 2081           
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ 

ถนนสาย ญ ๑๔ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. รย. ซอย ๑๐ ทางหลวงชนบท           
รย. 2024 และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๕ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. รย. ซอย ๑๐ ระยะประมาณ ๓,๕๔๐ เมตร บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๒๐๒๔ ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๑๑,๒๐๐ จนบรรจบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา - มาบตาพุด 

ถนนสาย ญ ๑๕ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๙๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท รย. ๔๐๒๗ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ระยะประมาณ ๒,๓๑๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 8,620 เมตร บรรจบกับถนนสาย ช 10  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ช 10 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574 ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนสาย ช 10 ระยะประมาณ 4,080 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ ๓,๒8๐ เมตร 



๗๕ 

บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๓ ระยะ
ประมาณ ๔,๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๖๕๐ เมตร บรรจบถนนปากป่า - กม. ๕ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ถนนปากป่า - กม. ๕ ระยะประมาณ ๒,๓๑๐ เมตร บรรจบถนน
หนองตะพาน – มาบข่า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔,๙๒๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๖ ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖3 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓6 

ถนนสาย ญ ๑๖ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๓๗๖ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ระยะประมาณ ๔ ,๑๒๐ เมตร                       
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔,๓๑๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖        
ที่บริเวณห่างจากซอยซากหมาก 5 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ระยะประมาณ 3,280 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ที่บริเวณห่างจากซอยซากหมาก 5 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๖ 
ระยะประมาณ 520 เมตร 

ถนนสาย ญ ๑๗ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายเนินพยอม และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๓ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖๓ ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสายบ้านมาบตาพุด - บ้านหนองหว้า (ถนนสาย ฌ ๒๓) ที่บริเวณห่างจากถนนสายมาบตาพุด - 
บ้านหนองหว้า (ถนนสาย ฌ ๒๓) บรรจบกับถนนสายมาบยา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย
มาบตาพุด - บ้านหนองหว้า (ถนนสาย ฌ ๒๓) ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ ๑,๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสายเนินพยอม (ถนนสาย ฌ ๒๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสายเนิน
พยอม (ถนนสาย ฌ ๒๒) บรรจบกับถนนสายมาบยา ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเนินพยอม (ถนนสาย  
ฌ ๒๒) ระยะประมาณ ๑,๗๓๐ เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเนินพยอมจนบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖ 

ถนนสาย ญ ๑๘ เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองตะพาน - มาบข่า                    
เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ญ ๑๕)  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ญ ๑๕ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ญ ๑๕ ระยะประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนหนองตะพาน - มาบข่า จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๗๔  

ถนนสาย ญ 19 เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงท้องถิ่น รย.  ถ. ๑๗ - ๐๐๒          
และทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)                    
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ (ถนนสาย ฌ 26) ระยะประมาณ ๑,๖๗๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - 
๐๐๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น 
รย. ถ. ๑๗ - ๐๐๒ (ถนนสาย ฉ 117) 



๗๖ 

 ๑๐. ถนนแบบ ฎ ขนาดเขตทาง 60.๐๐ เมตร จ านวน 2 สาย ดังนี้ 

ถนนสาย ฎ ๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
ที่บริเวณห่างจากทางรถไฟสายตะวันออก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตก 
เฉี ยง เหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๒ ,๕๐๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 2,700 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะ
ประมาณ 2,050 เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๐ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร ตัดกับแม่น้ าบางปะกง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับ 
ถนนสาย ช ๒ ระยะประมาณ ๒ ,๓๐๐ เมตร ที่บริ เวณห่างจากถนนสาย ช ๒ บรรจบกับทางรถไฟ 
สายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ช ๒ ระยะประมาณ ๑,45๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 3,300 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ 3,000 เมตร. 

ถนนสาย ฎ ๒ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนสุขาภิบาล ๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ ๑๒๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก บรรจบกับ
ถนนค่ายลูกเสือ (ถนนสาย ฉ ๖๐) ระยะประมาณ ๒,๖๓๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ ๑๒๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก ระยะประมาณ ๑๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร 

 







รายการประกอบแผนผังระบบบริหารจัดการน้ําทายประกาศ 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน 

และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
พ.ศ. 2562 

 

        โครงการตามแผนผังระบบบริหารจัดการน้ํา มีรายการดังตอไปนี้ 

1. โครงการประเภท บน. 1 - 1 ใหเปนโครงการปรับปรุงสถานีผลิตน้ําประปา จํานวน ๔๒ แหง           
โดยจําแนกเปนโครงการ ดังตอไปนี้ 

 บน. 1 - 1 - 1  สถานีผลิตน้ําประปาบางน้ําเปรี้ยว การประปาสวนภูมิภาค สาขาบางคลา 
ตําบลบางขนาก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 2  สถานีผลิตน้ําประปาคลองหลวงแพง การประปาสวนภูมิภาค สาขาบางคลา 
ตําบลคลองหลวงแพง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 3  สถานีผลิตน้ําประปาเขาหินซอน การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 4  สถานีผลิตน้ําประปาสวนสน การประปาสวนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา 
ตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 5  สถานีผลิตน้ําประปาเกาะขนุน การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม 
ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 6  สถานีผลิตน้ําประปาบางคลา การประปาสวนภูมิภาค สาขาบางคลา   
ตําบลทาทองหลาง อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 7  สถานีผลิตน้ําประปาคลองพระองคเจา (วัดขวัญสะอาด) การประปาสวนภูมิภาค 
สาขาบางคลา ตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 8  สถานีผลิตน้ําประปาเทพราช การประปาสวนภู มิภาค สาขาบางคลา         
ตําบลเกาะไร อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 9  สถานีผลิตน้ําประปาแปลงยาว การประปาสวนภูมิภาค สาขาบางคลา        
ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 10  สถานีผลิตน้ําประปาสระสี่เหลี่ยม การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม 
ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 11  สถานีผลิตน้ําประปาบางวัว การประปาสวนภูมิภาค สาขาบางปะกง ตําบลบางวัว 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 12  สถานีผลิตน้ําประปาทาตะเกียบ การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม  
ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 1 - 1 - 13  สถานีผลิตน้ําประปาทาโพธิ์ การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม         
ตําบลนามะตูม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 14  สถานีผลิตน้ําประปาทาบุญมี (เกาะจันทร) การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม 
ตําบลเกาะจันทร อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 15  สถานีผลิตน้ําประปาคลองหลวง การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานบึง            
ตําบลเกาะจันทร อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 
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 บน. 1 - 1 - 16  สถานีผลิตน้ําประปาบานบึง การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานบึง          
ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 17  สถานีผลิตน้ําประปาบอทอง การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม       
ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 18  สถานีผลิตน้ําประปาหนองน้ําเขียว การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานบึง 
ตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 19  สถานีผลิตน้ําประปาหนองไผแกว การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานบึง   
ตําบลหนองไผแกว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 20  สถานีผลิตน้ําประปาบางพระ 1 การประปาสวนภูมิภาค สาขาชลบุรี   
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 21  สถานีผลิตน้ําประปาหนองผักหนาม การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานบึง   
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 22  สถานีผลิตน้ําประปาบางพระ 3 การประปาสวนภู มิภาค สาขาชลบุรี            
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 23  สถานีผลิตน้ําประปาบางพระ 2 การประปาสวนภูมิภาค สาขาศรีราชา 
ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 24  สถานีผลิตน้ําประปาหนองใหญ การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานบึง       
ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 25  สถานีผลิตน้ําประปาศรีราชา การประปาสวนภูมิภาค สาขาศรีราชา      
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 26  สถานีผลิตน้ําประปาไรหนึ่ง การประปาสวนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง       
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 27  สถานีผลิตน้ําประปาไรสอง การประปาสวนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง  
ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 28  สถานีผลิตน้ําประปาหนองกลางดง การประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทยา 
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 29  สถานีผลิตน้ําประปาบางละมุง การประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทยา       
ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 30  สถานีผลิตน้ําประปามาบยางพร การประปาสวนภู มิภาค สาขาพัทยา           
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 31  สถานีผลิตน้ําประปามาบประชัน การประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทยา         
เทศบาลตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 32  สถานีผลิตน้ําประปาปลวกแดง (หนองปลาไหล) การประปาสวนภูมิภาค 
สาขาพัทยา ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 บน. 1 - 1 - 33  สถานีผลิตน้ําประปาหวยซากนอก การประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทยา            
เทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 บน. 1 - 1 - 34  สถานีผลิตน้ําประปาเขาระโอก การประปาสวนภูมิภาค สาขาปากน้ําประแสร 
ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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 บน. 1 - 1 - 35  สถานีผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลมาบขา ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

 บน. 1 - 1 - 36  สถานีผลิตน้ําประปาประแสร การประปาสวนภูมิภาค สาขาปากน้ําประแสร 
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 บน. 1 - 1 - 37  สถานีผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 บน. 1 - 1 - 38  สถานีผลิตน้ําประปาบานคาย การประปาสวนภูมิภาค สาขาระยอง          

ตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
 บน. 1 - 1 - 39  สถานีผลิตน้ําประปามาบขา การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง ตําบลมาบขา 

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 บน. 1 - 1 - 40  สถานีผลิตน้ําประปาเขาดิน การประปาสวนภูมิภาค สาขาปากน้ําประแสร 

ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 บน. 1 - 1 - 41  สถานีผลิตน้ําประปาบานฉาง การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง  

ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 บน. 1 - 1 - 42  สถานีผลิตน้ําประปาบึง การประปาสวนภูมิภาค สาขาปากน้ําประแสร ตําบลซากพง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
2 โครงการประเภท บน. 1 - 2 ใหเปนโครงการกอสรางสถานีผลิตน้ําประปา จํานวน ๓ แหง            

โดยจําแนกเปนโครงการ ดังตอไปนี้ 
 บน. 1 - 2 - 1  โครงการกอสรางสถานีผลิตน้ําประปาทาลาด ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 บน. 1 - 2 - 2  โครงการกอสรางสถานีผลิตน้ําประปาหนองปลาไหล ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
 บน. 1 - 2 - 3  โครงการกอสรางสถานีผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตําบลบานนา 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
3. โครงการประเภท บน. 2 - 1 ใหเปนโครงการปรับปรุงอางเก็บน้ํา จํานวน ๗ แหง โดยจําแนกเปน

โครงการ ดังตอไปนี้ 
 บน. 2 - 1 - 1 อ า ง เ ก็ บ น้ํ า ค ล อ ง สี ยั ด  ตํ า บ ล ท า ต ะ เ กี ย บ  อํ า เ ภ อ ท า ต ะ เ กี ย บ  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 บน. 2 - 1 - 2 อางเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร ตําบลเกาะจันทร อําเภอเกาะจันทร  

จังหวัดชลบุรี 
 บน. 2 - 1 - 3 อางเก็บน้ําบานบึง ตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
 บน. 2 - 1 - 4  อางเก็บน้ําหนองคอ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
    บน. 2 - 1 - 5 อางเก็บน้ําคลองใหญ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 บน. 2 - 1 - 6 อางเก็บน้ํามาบประชัน ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 บน. 2 - 1 - 7 อางเก็บน้ําหนองปลาไหล ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
4. โครงการประเภท บน. 2 - 2 ใหเปนโครงการกอสรางอางเก็บน้ํา จํานวน ๖ แหง โดยจําแนกเปน

โครงการ ดังตอไปนี้ 
 บน. 2 - 2 - 1   โครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองกะพง ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 บน. 2 - 2 - 2  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยกรอกเคียน ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 2 - 2 - 3  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหนองกระทิง ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 2 - 2 - 4  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองกระแส ตําบลพลวง อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี 

 บน. 2 - 2 - 5  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองโพล ตําบลหวยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

 บน. 2 - 2 - 6  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

5. โครงการประเภท บน. 2 - 3 ใหเปนโครงการปรับปรุงคลองสงน้ําดิบคลองพานทองเพ่ือผันน้ําไปยัง
อางเก็บน้ําบางพระ เริ่มตนจากปากคลองพานทอง ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปจนบรรจบ
สถานีสูบน้ําของกรมชลประทานท่ีตําบลบางนาง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพ่ือสูบสงน้ําไปอางเก็บน้ําบางพระ 

6. โครงการประเภท บน. 2 - 4 ใหเปนโครงการกอสรางทอสงน้ําอางเก็บน้ําประแสร อางเก็บน้ําหนองคอ  และ
อางเก็บน้ําบางพระ เริ่มตนจากอางเก็บน้ําประแสร ในตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบอางเก็บน้ําหนองคอ ในตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตอเนื่องไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือจนบรรจบกับอางเก็บน้าํบางพระ ในตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

7. โครงการประเภท บน. 3 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน ๔ แหง จําแนกเปนโครงการ
ดังตอไปนี้ 

 บน. 3 - 1 อางเก็บน้ําสวนสุขภาพ บชร. 1 ตําบลเกาะจันทร อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 
 บน. 3 - 2 แหลงน้ําคลองชากยาว ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 บน. 3 - 3 แหลงน้ําชุมชนดงตาล ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 บน. 3 - 4 แหลงน้ําคลองคา ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
8. โครงการประเภท บน. 4 ใหเปนโครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชน จํานวน ๑๐ แหง จําแนกเปน

โครงการ ดังตอไปนี้ 
 บน. 4 - 1  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี องคการบริหาร

สวนตําบลดอนฉิมพลี และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 บน. 4 - 2  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนเทศบาลตําบลบางขนากเทศบาล 

ตําบลคลองแสนแสบ และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 บน. 4 - 3  โครงการกอสรางพ้ืน ท่ีปดลอมชุมชนเทศบาลตําบลบางน้ํ า เปรี้ยว            

องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 บน. 4 - 4  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนองคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง 

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง องคการบริหารสวนตําบลคลองอุดมชลจร  
องคการบริหารสวนตําบลหนามแดงและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 4 - 5  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร 
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา เทศบาลตําบลปากน้ําและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 4 - 6  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนเทศบาลตําบลบางคลา องคการบริหาร
สวนตําบลทาทองหลางและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 



5 
 

 บน. 4 - 7  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนองคการบริหารสวนตําบลพนมสารคาม 
เทศบาลตําบลพนมสารคาม เทศบาลตําบลทาถาน เทศบาลตําบลเกาะขนุน องคการบริหารสวนตําบล 
เกาะขนุนและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 4 - 8  โครงการก อสร า ง พ้ืน ท่ีป ดล อมชุมชน เทศบาลเ มืองฉะเชิ ง เทรา  
องคการบริหารสวนตําบลโสธร องคการบริหารสวนตําบลบางพระและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 4 - 9  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหาร
สวนตําบลบางตีนเปด และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บน. 4 - 10  โครงการกอสรางพ้ืนท่ีปดลอมชุมชนองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง เทศบาลตําบลคลองตําหรุ เทศบาลตําบลหนองไมแดง เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ  
เทศบาลตําบลนาปาและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

9. โครงการประเภท บน. 5 ใหเปนโครงการกอสรางคันปองกันน้ําทวม จํานวน ๓ แหง จําแนกเปน
โครงการ ดังตอไปนี้ 

 บน. 5 - 1   โครงการกอสรางคันปองกันน้ําทวมเทศบาลตําบลบานคาย เทศบาล       
ตําบลบานคายพัฒนา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เริ่มตนจากคันคลองชลประทานแลวเลียบไปตาม
แมน้ําระยองลงสูทิศใต ในตําบลหนองละลอก ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง จนบรรจบกับ
ถนนบานคาย - หนองคอกหมู (รย. 003) ในตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

 บน. 5 - 2  โครงการกอสรางคันปองกันน้ําทวมเทศบาลตําบลเชิงเนิน เทศบาลนครระยอง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138 ลงสูทิศตะวันออกเฉียงใต 
เลียบคลองกระแมง คลองจัด ตัดถนน อบจ. รย. 0108 และบรรจบแมน้ําระยอง และเปลี่ยนทิศลงสูใน 
ทิศตะวันตกเฉียงใตเลียบแมน้ําระยองผานถนนสุขุมวิท และตอเนื่องไปจนบรรจบกับถนนชัยชุมพล ในตําบล 
ทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 บน. ๕ - ๓  โครงการกอสรางคันปองกันน้ําทวมเทศบาลเมืองแกลง องคการบริหารสวน
ตําบลทางเกวียน ตําบลทางเกวียน เทศบาลตําบลบานนา ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เริ่มตนจาก
คลองใช ในตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ลงสูทิศตะวันออกเฉียงใตไปบรรจบแมน้ําประแสร 
แลวแยกเปนคันปองกันน้ําทวมลงสูทิศใตเลียบแมน้ําประแสร ผานถนนสุขุมวิท ถนนโพธิ์ทอง จนบรรจบ   
ถนนแหลมยาง - ทาตะเคียน และซอยพลงชางเผือก 3 ในตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง     
และอีกแนวเปนคันปองกันน้ําทวมแยกจากแมน้ําประแสร สูทิศตะวันออกเลียบคลองมะกอกแลวหันลงสูทิศใต
บรรจบแมน้ําประแสรและถนนแหลมยาง ในตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 10. โครงการประเภท บน. 6 ใหเปนโครงการปรับปรุงคลองเพ่ือการระบายน้ํา จํานวน ๕ แหง จําแนกเปน
โครงการ ดังตอไปนี้ 

 บน. 6 - 1  คลองเพ่ือการระบายน้ํา ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบานสวน 
เทศบาลตําบลเสม็ด เทศบาลตําบลหวยกะป เทศบาลเมืองอางศิลา เทศบาลเมืองแสนสุข องคการบริหาร     
สวนตําบลหนองรี องคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

 บน. 6 - 2 คลองเพ่ือการระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองบานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง 
และเทศบาลตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 บน. 6 - 3 คลองเพ่ือการระบายน้ํา ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 
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 บน. 6 - 4 คลองเพ่ือการระบายน้ํา ในเขตเทศบาลตําบลทับมา เทศบาลนครระยอง 
เทศบาลตําบลเนินพระ และเทศบาลตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 บน. 6 - 5   คลองเพ่ือการระบายน้ํา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางเกวียน 
เทศบาลตําบลบานนา เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

11. โครงการประเภท บน. 7 ใหเปนโครงการกอสรางทอ อุโมงคผันน้ํา ใตผิวจราจรแนวถนนราชชุมพล - 
ถนนทาบรรทุกเขตเทศบาลนครระยอง และเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

12. โครงการประเภท บน. 8 ใหเปนโครงการกอสรางระบบระบายน้ําและระบบปองกันน้ําทวม          
พ้ืนท่ีชุมชนเมืองพัทยาและชุมชนตอเนื่อง 
 13. โครงการประเภท บน. 9 ใหเปนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากเปนแกมลิง ประกอบดวยพ้ืนท่ี 
น้ําทวมซํ้าซากในเขตพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง ในเขตตําบลบางกระเจ็ด ตําบลหัวไทร 
อําเภอบางคลา ตําบลดงนอย ตําบลบางคา อําเภอราชสาสน และตําบลหนองยาว ตําบลบานซอง ตําบลทาถาน  
ตําบลพนมสารคาม อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





รายการประกอบแผนผังระบบปองกันอุบัติภัยทายประกาศ 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
พ.ศ. 2562 

 

 โครงการของระบบปองกันอุบัติภัย มีรายการดังตอไปนี้ 
1.  โครงการประเภท ปอ. ๑ ใหเปนโครงการกอสรางสถานีดับเพลิง จํานวน ๔๕ แหง โดยจําแนกเปน

โครงการ ดังตอไปนี้ 
ปอ. ๑ - 1  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลคลองอุดมชลจร          

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปอ. ๑ - ๒  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปอ. ๑ - ๓  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปอ. ๑ - ๔  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลลาดขวาง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปอ. ๑ - ๕  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปอ. ๑ - ๖  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง            

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปอ. ๑ - ๗  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลบางผึ้ง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปอ. ๑ - ๘  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลบางนาง อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี  
ปอ. ๑ - ๙  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลพานทองหนองกะขะ 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๑๐  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี            

จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๑๑   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ (สถานียอย 1)  

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๑๒   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ (สถานียอย 2)   

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๑๓   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลคลองก่ิว (สถานียอย 1)  

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๑๔   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองเสือชาง อําเภอหนองใหญ 

จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๑๕  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ (สถานียอย 1)         

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๑๖   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลคลองก่ิว (สถานียอย 2)  

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
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ปอ. ๑ - ๑๗   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ (สถานียอย 2)      
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ปอ. ๑ - ๑๘  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ (สถานียอย 3)           
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ปอ. ๑ - ๑๙   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองเสือชาง อําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี 

ปอ. ๑ - ๒๐   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรง (สถานียอย 1) 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ปอ. ๑ - ๒๑   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรง (สถานียอย 2) 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ปอ. ๑ - ๒๒   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ (สถานียอย 4)     
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ปอ. ๑ - ๒๓   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๒๔   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรง (สถานียอย 3) 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๒๕   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๒๖   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร (สถานียอย 1)  

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๒๗   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร (สถานียอย 2) 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๒๘   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๒๙   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร (สถานียอย 3)  

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๓๐   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเมืองพัทยา (สถานียอย 1) อําเภอบางละมุง           

จังหวัดชลบุรี 
ปอ. ๑ - ๓๑   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๓๒   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลพนานิคม (สถานียอย 1) 

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๓๓   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลมะขามคู (สถานียอย 1) อําเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๓๔   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง 
ปอ. ๑ - ๓๕   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลพนานิคม (สถานียอย ๒)  

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
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ปอ. ๑ - ๓๖  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลมะขามคู (สถานียอย 2) อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๓๗   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลมะขามคู (สถานียอย 3) อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๓๘   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๓๙   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลมะขามคู (สถานียอย 4) อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๔๐  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๔๑  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุด (สถานียอย 1) อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๔๒   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๔๓   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุด (สถานียอย 2) อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๔๔  โครงการกอสรางสถานี ดับเพลิงเทศบาลตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง         
จังหวัดระยอง 

ปอ. ๑ - ๔๕   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

๒.  โครงการประเภท ปอ.  ๒ ใหเปนโครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการจังหวัด จํานวน ๓ แหง โดยจําแนก
เปนโครงการ ดังตอไปนี้ 
  ปอ. ๒ - ๑      โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ปอ. ๒ - ๒    โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการจังหวัดชลบุรี 
  ปอ. ๒ - ๓    โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการจังหวัดระยอง 
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