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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ ตําบลโป่ง
ตําบลหนองปรือ ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง และตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“พื้นที่ประกอบการ” หมายความว่า พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน ใต้พื้นดิน
หรือพื้นน้ํา และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกิจการไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคาร
หรือนอกอาคาร
“อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน” หมายความว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของ
อาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
“อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม” หมายความว่า อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลัง
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถรองรั บ และสอดคล้ อ งกั บ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจการที่สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนเมืองและบริเวณใกล้เคียง
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่เป็นการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการเดิม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๐) สถานที่เก็บ พัก หรือถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) สวนสนุก
(๑๔) สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
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(๑๕) สนามยิงปืน
(๑๖) สนามกอล์ฟ
(๑๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๘) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๔ นอกจากห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคสองแล้ว ห้ามการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมด้วย
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๒) ตลาด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ น บริ เ วณหมายเลข ๑.๘ หมายเลข ๑.๙ หมายเลข ๑.๑๐ หมายเลข ๑.๑๑
หมายเลข ๑.๑๒ หมายเลข ๑.๑๓ และหมายเลข ๑.๑๔ ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
ไม่เกิน ๒.๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม
อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน
ต้องไม่เกิน ๒.๕ : ๑
(๒) ที่ ดิ น บริ เ วณหมายเลข ๑.๘ หมายเลข ๑.๙ หมายเลข ๑.๑๐ หมายเลข ๑.๑๑
หมายเลข ๑.๑๒ หมายเลข ๑.๑๓ และหมายเลข ๑.๑๔ ให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสองจุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร ทั้ งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ไ ด้ใช้ประโยชน์แ ล้ว หากมี
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลง
ที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสองจุดห้า
(๓) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๑ หมายเลข ๑.๒ หมายเลข ๑.๓ หมายเลข ๑.๕ หมายเลข ๑.๖
หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๑๕ หมายเลข ๑.๑๖ หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข ๑.๑๘ หมายเลข ๑.๑๙
หมายเลข ๑.๒๐ และหมายเลข ๑.๒๑ ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๒ : ๑ ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๒ : ๑
(๔) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๑ หมายเลข ๑.๒ หมายเลข ๑.๓ หมายเลข ๑.๕ หมายเลข ๑.๖
หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๑๕ หมายเลข ๑.๑๖ หมายเลข ๑.๑๗ หมายเลข ๑.๑๘ หมายเลข ๑.๑๙
หมายเลข ๑.๒๐ และหมายเลข ๑.๒๑ ให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วย
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การควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้ง
ก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมด
รวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
(๕) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๔ ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑
ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๖) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๔ ให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้ง
ก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกัน
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบั น ราชการ การสาธารณูป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ว นใหญ่ สํ า หรับการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการขยายกิจการ
ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการเดิม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
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(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่การประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มิใช่ข้อห้ามตาม (๖)
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข ๒.๒ หมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๙
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่การใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข ๒.๒ หมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๙
(๑๒) สถานที่เก็บ พัก หรือถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๕) สวนสนุก
(๑๖) สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
(๑๗) สนามยิงปืน
(๑๘) สนามกอล์ฟ
(๑๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๒๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๒) การประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๔) ตลาด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๒.๑ หมายเลข ๒.๒ หมายเลข ๒.๖ หมายเลข ๒.๘ และหมายเลข ๒.๙
ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๕ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมี
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจาก
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๕ : ๑
(๒) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๒.๑ หมายเลข ๒.๒ หมายเลข ๒.๖ หมายเลข ๒.๘ และหมายเลข ๒.๙
ให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหก แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด
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ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหก
(๓) ที่ ดิ น บริ เ วณหมายเลข ๒.๓ หมายเลข ๒.๔ หมายเลข ๒.๕ และหมายเลข ๒.๗
ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๔ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมี
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจาก
การแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๔ : ๑
(๔) ที่ดินบริเวณหมายเลข ๒.๓ หมายเลข ๒.๔ หมายเลข ๒.๕ และหมายเลข ๒.๗ ให้มี
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด
ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบั น ราชการ การสาธารณูป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ว นใหญ่ สํ า หรับการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) การประกอบกิจการที่มีพื้นที่ประกอบการรวมเกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร
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(๙) สถานที่เก็บ พัก หรือถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) สวนสนุก
(๑๓) สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
(๑๔) สนามยิงปืน
(๑๕) สนามกอล์ฟ
(๑๖) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๗) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๒) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๔) ตลาด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๖ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ พื้นที่ดินของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๖ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่าง
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมถนนพัทยาเหนือ และ
ถนนพัทยากลาง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย
สถาบั น ราชการ การสาธารณูป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ว นใหญ่ สํ า หรับการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั ง น้ํ า มั น สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานที่เก็บ พัก หรือถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) สนามยิงปืน
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ถนนพัทยาเหนือ และถนนพัทยากลาง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๒) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
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(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๕) ตลาด
(๖) สวนสนุก
(๗) สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๗ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๗ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่จุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่าง
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่จุดห้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมถนนพัทยาเหนือ และ
ถนนพัทยากลาง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํ า หนด
ให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ คลังสินค้า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก
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๒ เมษายน ๒๕๕๘

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่เป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๑๒) ตลาด
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๖) สวนสนุก
(๑๗) สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
(๑๘) สนามยิงปืน
(๑๙) สนามกอล์ฟ
(๒๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ห้ามประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๔ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ พื้นที่ดินของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๔ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของ
ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดจุดห้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
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๒ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่เป็นการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการเดิม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) สนามกอล์ฟ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้ ง สองฟากของทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๖ และทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข ๗ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ กํ า หนด
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตลาด
(๓) สวนสนุก
(๔) สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
(๕) สนามยิงปืน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
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(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่าง
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการ การรักษาแหล่งน้ําดิบของชุมชน และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลั ง น้ํ า มั น สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ประเภท ก
สถานีบริ การน้ํา มันประเภท ข สถานีบ ริการน้ํา มันประเภท ค ลัก ษณะที่ส อง สถานีบ ริการน้ํ ามั น
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่เป็นการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการเดิม
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
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(๑๓) ตลาด
(๑๔) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) สวนสนุก
(๑๖) สนามแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้เครื่องจักรกล เว้นแต่รถจักรยาน
(๑๗) สนามยิงปืน
(๑๘) สนามกอล์ฟ
(๑๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๒๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๑ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของที่ดิน
แปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน ๑ : ๑
(๒) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ แต่อัตราส่วนของที่ว่าง
ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ที่ดินแปลงใดที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่าง
ต่อพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสี่สิบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การท่องเที่ยว การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๘.๑ หมายเลข ๘.๒
หมายเลข ๘.๓ และหมายเลข ๘.๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคโดยระบบท่อใต้ดินได้ด้วย
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
(๒) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ สาธารณประโยชน์ เ ท่ า นั้ น และห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๐) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ท่าเทียบเรือประมง หรือสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประมงเท่านั้น
ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๒๐ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ข ๘
ถนนสาย ข ๙ ถนนสาย ข ๑๐ ถนนสาย ข ๑๓ ถนนสาย ข ๑๔ ถนนสาย ข ๑๕ ถนนสาย ข ๑๖
ถนนสาย ง ๒ และถนนสาย ง ๕ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔
ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๑๑
ถนนสาย ข ๑๒ ถนนสาย ข ๑๗ ถนนสาย ข ๑๘ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ง ๑

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

ถนนสาย ง ๓ และถนนสาย ง ๔ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๒๑ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่ อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช

ได

ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล

ได

ได

ได

ได

เกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
๔

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ได
ได

ได

ได

๑

๒

๓

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง

ได

สวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมัน

ได

สัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
๘

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือ

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม

๓

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด

๓

๑

๒

๓

๑

ได

ได

ได

ได

๒

๓

๑

๒

หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง

ได

ได

ได

ได
ได

ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

๓

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือยอยน้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ

ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว

ได

ได

(๔) การทํายานัตถุ

ได

ได

ได

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

๓

๑

๒

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก
ยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือ
เสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใช
เสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง

ได

ได

ได

ได

ได

ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๓

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว
ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง
ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่

ได

ได

ได

ได

คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง

ได

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม

ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง

ได

ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

สิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ

ได

ได

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําใน

ได

สวนยางหรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใช

ได

การทําในสวนยางหรือปา
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

ได

ได

ได

ได

หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ
ยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
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ลําดับที่

๑
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง
ตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ
กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ

ได

ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ได

ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน
ดังกลาว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓
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๑

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ

ได

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog
Computers of Associated Electronic Data Processing
Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชใน
หองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ
ถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด
อากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น
เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา
เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชใน
การอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช

ได

๓
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๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง
หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได
บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย
เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors
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โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต
อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจาก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรือ
อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ

ได

ได

ได

วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง
วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา

ได

หรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง
หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือเหรียญอื่น

ได

ได

ได
ได

ได
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พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๑

๒

ได

ได

ได

(๑) การทําเครื่องเลน

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

ได

ได

ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวน

๒

๓

๑

๒

๓

๓

๑

๒

๓

หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่
มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา

ได

ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร

ได

ได

หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๙๒ โรงงานหองเย็น

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒
ได

ได

ได

ได

ได

๓

๑

๒

๓

ได

ได

ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม
พรม หรือขนสัตว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย

ชนบทและ
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมี
การผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง

ได

ได

หรืออัญมณี

หมายเหตุ ลําดับที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ได

ได

ได

๒

๓

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนคลองกระทิงลาย ฝงใต
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนหนองปลาไหล
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก ถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก และซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ฟากใต และถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดวัดหนองเกตุใหญ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองเกตุใหญ และถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๔๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผัง เมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปน เสน ตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ เปนระยะ ๒,๕๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท - หวยใหญ ที่จุดซึ่งถนนสุขุมวิท - หวยใหญบรรจบกับ
คลองหวยใหญ ฝงใต

๒
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากเหนือ
และถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรประภานิมิตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก และถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
และวัดหนองปรือ
ดานใต
จดถนนทุงกลม - ตาลหมัน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากใต
การประปาสวนภูมิภาค และถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรประภานิมิตร
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรประภานิมิตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ

๓
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก ถนนมาบยายเลีย ฟากใต
และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรประภานิมิตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๑.๑๒
ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวั น ตก วั ด เขาเสาธงทอง และ
ที่สาธารณประโยชนบริเวณเขาเสาธง
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๗ และหมายเลข ๘.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
บริเวณหมายเลข ๙.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๘ ที่กําหนดไว
เปนสีเทาออน
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากเหนือ และศูนยกีฬาแหงชาติภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๔
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต โรงเรียนบานชากนอก วัดอินทนาราม
และถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๘ ฟากเหนือ และโรงเรียนบานทุงคา
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๘ ฟากใต ถนนสาย ง ๑ ฟากใต และ
วัดหวยใหญ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนคลองหวยใหญ
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนคลองหวยใหญ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ งหมายเลข ๒.๙ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนคลองกระทิงลาย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
จดถนนหนองปลาไหล ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก และจิตตภาวันวิทยาลัย
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล
๒.๒ ดานเหนือ
จดจิตตภาวันวิทยาลัย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
วัดชองลม โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎรอุทิศ) ที่วาการอําเภอบางละมุง สํานักงานที่ดินอําเภอบางละมุง
สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง ศาลาประชาคมอําเภอบางละมุง หองสมุดประชาชนอําเภอบางละมุง
กองรอยอาสารักษาดินแดนที่ ๕ อําเภอบางละมุง สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา สถานีตํารวจภูธรบางละมุง
ถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากเหนือและฟากตะวัน ตก โรงเรียนโพธิสัมพัน ธพิทยาคาร วัด โพธิสัมพัน ธ
และโรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วัดโพธิสัมพันธ)
ดานใต
จดซอยสีบุญเรือง ฟากเหนือ ซอยนาเกลือ ๑๘ ฟากตะวันออก
และซอยสราญชล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล เสนตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเล ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับแนวชายฝงทะเล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ชายฝ ง ทะเล เป น ระยะ ๒๕๐ เมตร เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ แนวชายฝ ง ทะเล และ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรประภานิมิตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพรประภานิมิตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก ถนนพรประภานิมิตร ฟากใต
และถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก ถนนพรประภานิมิตร ฟากเหนือ
และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนมาบยายเลีย ฟากเหนือ โรงเรียนบานเนินพลับหวาน
และถนนเนินพลับหวาน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนเนินพลับหวาน ฟากใต และถนนมาบยายเลีย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก

๖
๒.๖ ดานเหนือ
จดที่ดินสงวนของกองทัพเรือ (ขทร.)
ดานตะวันออก
จดที่ ดิ น สงวนของกองทั พ เรื อ (ขทร.) ถนนพระตํ า หนั ก
ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทัพพระยา
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ฟากตะวันออก
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๕ ฟากใต และถนนจอมเทียนสาย ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
สํานักงานอัยการเขต ๒ วัดนาจอมเทียน และโรงเรียนวัดนาจอมเทียน
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนคลองนาจอมเทียน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล และถนนนาจอมเทียนสาย ๑ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาล ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนหนองปลาไหล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
โรงเรียนเมืองพัทยา ๑ (เชิญพิศลยบุตรราษฎรบําเพ็ญ) และวัดพุทธิวราราม
๓.๒ ดานเหนือ
จดซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก

๗
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพัทยาเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก ถนนโพธิสาร ฟากเหนือ
และถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ) และวัดหนองใหญ
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนพัทยาเหนือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ศูนยคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย และโรงเรียนเมืองพัทยา ๕
ดานใต
จดถนนพัทยากลาง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบุญสัมพันธ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนพัทยากลาง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพัทยาใต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดถนนบุญสัมพันธ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก

๘
ดานใต
จดถนนเขาตาโล ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนพัทยาใต ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทพประสิทธิ์ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวั น ออก และถนนสาย ง ๓
ฟากตะวันออก
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนเขาตาโล ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากเหนื อ และหน ว ยป อ งกั น และ
กําจัดศัตรูพืชที่ ๓ ชลบุรี
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนเทพประสิทธิ์ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
และวัดบุณยกัญจนาราม
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) และสถานีอนามัยบานหนองพังแค
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนจอมเทียนสาย ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนจอมเทียนสาย ๒ ฟากตะวันออก

๙
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
วัดสวางฟาพฤฒาราม และโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟาพฤฒาราม)
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๒ ดานเหนือ
จดซอยสราญชล ฟากใต ซอยนาเกลือ ๑๘ ฟากตะวัน ตก
และซอยสีบุญเรือง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพัทยาสาย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนนโพธิสาร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพัทยาเหนือ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนนพัทยาสาย ๑ ฟากใต ถนนพัทยาเหนือ ฟากใต และ
ศาลาวาการเมืองพัทยา
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพัทยากลาง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพัทยาสาย ๑ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนพัทยากลาง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนพัทยาใต ฟากเหนือ และวัดชัยมงคล
ดานตะวันตก
จดถนนพัทยาสาย ๑ ฟากตะวันออก และสถานีตํารวจภูธ ร
เมืองพัทยา
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนพัทยาสาย ๑ ฟากใตและฟากตะวันออก ถนนพัทยาใต
ฟากใต และโรงเรียนเมืองพัทยา ๘ (พัทธยานุกูล)
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวันตก

๑๐
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ และที่ดินสงวนของกองทัพเรือ (ขทร.)
จดที่ดินสงวนของกองทัพเรือ (ขทร.) และถนนพัทยาสาย ๑

ฟากตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทพประสิทธิ์ ฟากเหนือ ถนนทัพพระยา ฟากตะวันตก
และถนนสาย ข ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝ ง ทะเล ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทัพพระยา และที่ดินสงวนของกองทัพเรือ (ขทร.)
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนเทพประสิทธิ์ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากตะวันออกและฟากใต และถนนทัพพระยา
ฟากตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากตะวันออก และวัดใหมกระทึงทอง
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนจอมเทียนสาย ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนนาจอมเทียนสาย ๑ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเล ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ บรรจบกับแนวชายฝงทะเล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวชายฝงทะเล เปนระยะ
๒๕๐ เมตร

๑๑
๕.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ บรรจบกับ
ศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖
เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๕๔๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖
ดานตะวันออก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันตก และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนหนองปลาไหล
๖.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากเหนือ
และเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ
ดานใต
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากใตและฟากเหนือ และถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดวัดหนองปรือ โรงเรียนชุมชนบานหนองปรือ และถนนสาย ง ๒
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนพรประภานิมิตร
ฟากเหนือ และโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายพัทยา - มาบตาพุด) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยหนองไม แ ก น ๑๗ ฟากเหนื อ ถนนหนองไม แ ก น
ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับถนนหนองไมแกน ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากซอยหนองไมแกน ๑๗
บรรจบกับถนนหนองไมแกน ไปทางทิศใตตามแนวถนนหนองไมแกน เปนระยะ ๖๐๐ เมตร เสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนหนองไมแกน และถนนทุงกลม - ตาลหมัน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๑

๑๒
๖.๔ ดานเหนือ

จดถนนทุงกลมเชื่อมหวยตาหนู ฟากใต และเขตเทศบาลตําบล

หวยใหญ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ เปนระยะ ๒,๕๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท - หวยใหญ ที่จุดซึ่งถนนสุขุมวิท - หวยใหญบรรจบกับ
คลองหวยใหญ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนทุงกลม - ตาลหมัน ฟากตะวันออก
๖.๕ ดานเหนือ
จดถนนทุงกลม - ตาลหมัน ฟากใต คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงใต อางเก็บน้ําชากนอก ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต เสนตรงที่ลากตอตรงจากศูนยกลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ง ๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๒,๑๙๐ เมตร เปนเสนตรง
ไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งใต เป น ระยะ ๕๐๐ เมตร เป น เส น ตรงไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
เปนระยะ ๑,๙๘๐ เมตร จนบรรจบกับศูนยกลางถนนสายทุงกลม - ตาลหมัน ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทุงกลมเชื่อม
หวยตาหนู บรรจบถนนทุงกลม - ตาลหมัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทุงกลม - ตาลหมัน
เปนระยะ ๙๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนทุงกลม - ตาลหมัน ฟากตะวันตก และแนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ง ๒ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉีย งใต ต ามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ เปนระยะ ๒,๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับ
ถนนสุขุมวิท - หวยใหญ ที่จุดซึ่งถนนสุขุมวิท - หวยใหญ บรรจบกับคลองหวยใหญ ฝงใต
ดานใต
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ และสํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันออก
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา) ฟากใต
และฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ เปนระยะ ๒,๕๒๐ เมตร

๑๓
ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต จนบรรจบกับ ถนนสุ ขุม วิท - ห ว ยใหญ ที่ จุด ซึ่ ง ถนนสุ ขุม วิ ท - ห ว ยใหญ
บรรจบกับคลองหวยใหญ ฝงใต
ดานใต
จดถนนนาเหมือง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนรอบอางเก็บน้ํา ฟากตะวันออก ถนนสาย ง ๒ ฟากใต
และฟากเหนือ และเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๙.๗ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๗.๒ ดานเหนือ
จดถนนนาเหมือง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ เปนระยะ ๒,๕๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท - หวยใหญ ที่จุดซึ่งถนนสุขุมวิท - หวยใหญ บรรจบกับ
คลองหวยใหญ ฝงใต
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนรอบอางเก็บน้ํา ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๗.๓ ดานเหนือ
จดถนนพรประภานิมิตร ฟากใต ถนนรอบอางเก็บน้ํา ฟากใต
วัดเขาโพธิ์ทอง และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรง
ที่ลากจากศูน ยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๖ ที่จุด ซึ่งอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖
เปนระยะ ๒,๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท - หวยใหญ ที่จุดซึ่ง
ถนนสุขุมวิท - หวยใหญ บรรจบกับ คลองหวยใหญ ฝงใต
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลหวยใหญ และถนนทุงกลมเชื่อมหวยตาหนู
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยหนองไมแกน ๑๗ ฟากตะวันออก อาคารเก็บเครื่องจักร
ของเทศบาลเมืองหนองปรือ และโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพฯ - บานฉาง
ตอนบานหนองปรือ - บานฉาง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก

๑๔
๗.๔ ดานตะวันออก
จดซอยหนองไมแกน ๑๗ ดานตะวันตก และโครงการกอสราง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพฯ - บานฉาง ตอนบานหนองปรือ - บานฉาง ฟากตะวันตกและ
ฟากตะวันออก
ดานใต
จดถนนทุงกลมเชื่อมหวยตาหนู ฟากเหนือ ถนนทุงกลม - ตาลหมัน
ฟากเหนือ วัดสามัคคีประชาราม โรงเรียนบานทุงกลม และอางเก็บน้ําชากนอก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนหนองไมแกน
เส น ตั้ง ฉากกั บถนนหนองไมแ ก น ฟากตะวั น ตก ที่ จุด ซึ่ ง อยู หา งซอยหนองไม แ ก น ๑๗ บรรจบกั บ
ถนนหนองไมแกน ไปทางทิศใตตามแนวถนนหนองไมแกน เปนระยะ ๖๐๐ เมตร และถนนหนองไมแกน
ฟากตะวันออก
๗.๕ ดานเหนือ
จดถนนทุงกลม - ตาลหมัน ฟากใต และอางเก็บน้ําชากนอก
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนทุงกลม - ตาลหมัน ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนทุงกลมเชื่อมหวยตาหนู บรรจบกับถนนทุงกลม - ตาลหมัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนทุ ง กลม - ตาลหมั น เป น ระยะ ๙๐๐ เมตร เป น เส น ตรงไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉีย งใต
เปนระยะ ๑,๙๘๐ เมตร จนบรรจบกับเสนตรงที่ลากตอตรงจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๒,๑๙๐ เมตร และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากศู น ย ก ลางถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๒,๑๙๐ เมตร และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร อางเก็บน้ําชากนอก และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมือ งรวมด านตะวัน ตก ซึ่ง เปน เขตเมือ งพัทยา
จังหวัดชลบุรี
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสวางฟา บรรจบกับถนนพัทยา - นาเกลือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัทยา นาเกลือ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร

๑๕
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๘.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๘๐ เมตร กับเสนตั้งฉากกับถนนพัทยา นาเกลือ ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนสวางฟ า บรรจบกับ ถนนพั ทยา - นาเกลื อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัทยา - นาเกลือ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ สะพานท า เที ย บเรื อ
ฟากตะวันออก
๘.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมือ งรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ สะพานท า เที ย บเรื อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดเส น ตั้ ง ฉากกับ ถนนพั ทยาสาย ๑ ฟากตะวัน ตก ที่จุ ด ซึ่ ง
ถนนพัทยาใต บรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๘.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับเสนตั้งฉากกับถนนพัทยา
สาย ๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนพัทยาใต บรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับปากคลอง
นาจอมเทียน ฝงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปน เสน ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
๘.๕ ที่ดินสงวนของกองทัพเรือ (ขทร.)
๘.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับเสนตั้งฉากกับถนนพัทยาสาย ๑
ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนพั ท ยาใต บรรจบกั บ ถนนพั ท ยาสาย ๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล

๑๖
ดานตะวันออก
จดถนนพัทยาสาย ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ง ๓
ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่งถนนสาย ง ๓ บรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนพัทยาสาย ๑ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับเสนตั้งฉากกับถนนพัทยาสาย ๑
ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนพั ท ยาใต บรรจบกั บ ถนนพั ท ยาสาย ๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐ เมตร กับถนนพัทยาสาย ๑ ฟากตะวันตก
๘.๗ ที่สาธารณประโยชนบริเวณเขานอย
๘.๘ ที่สาธารณประโยชนบริเวณเขาตาโล
๘.๙ ที่สาธารณประโยชนบริเวณเขาเสาธง
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑ (เชิญพิศลยบุตรราษฎรบําเพ็ญ)
๙.๒ โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎรอุทิศ)
๙.๓ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ
๙.๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟาพฤฒาราม)
๙.๕ โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร
๙.๖ โรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วัดโพธิสัมพันธ)
๙.๗ โรงเรียนวัดโปง
๙.๘ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ)
๙.๙ โรงเรียนชุมชนบานหนองปรือ
๙.๑๐ โรงเรียนบานหนองตาอุน
๙.๑๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕
๙.๑๒ โรงเรียนบานเนินพลับหวาน
๙.๑๓ โรงเรียนเมืองพัทยา ๘ (พัทธยานุกูล)
๙.๑๔ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๙.๑๕ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
๙.๑๖ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี)
๙.๑๗ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ
๙.๑๘ โรงเรียนบานทุงกลม

๑๗
๙.๑๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค)
๙.๒๐ โรงเรียนบานชากนอก
๙.๒๑ โรงเรียนบานทุงคา
๙.๒๒ โรงเรียนบานหวยใหญ
๙.๒๓ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ สะพานท า เที ย บเรื อ
ฟากตะวันออก
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ สะพานท า เที ย บเรื อ
ฟากตะวันตก
๑๐.๒ อางเก็บน้ํามาบประชัน
๑๐.๓ อางเก็บน้ําชากนอก
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ จิตตภาวันวิทยาลัย
๑๑.๒ วัดพุทธิวราราม
๑๑.๓ วัดชองลม
๑๑.๔ วัดหนองเกตุใหญ
๑๑.๕ วัดสวางฟาพฤฒาราม
๑๑.๖ วัดโพธิสัมพันธ
๑๑.๗ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
๑๑.๘ วัดหนองใหญ
๑๑.๙ วัดหนองปรือ
๑๑.๑๐ ศูนยคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย
๑๑.๑๑ วัดทวนทอง
๑๑.๑๒ วัดสุทธาวาส

๑๘
๑๑.๑๓ วัดชัยมงคล
๑๑.๑๔ วัดเขาโพธิ์ทอง
๑๑.๑๕ เขาพระตําหนัก (สทร.๕)
๑๑.๑๖ วัดธรรมสามัคคี
๑๑.๑๗ เขาพระใหญ
๑๑.๑๘ วัดบุญสัมพันธ
๑๑.๑๙ วัดเขาเสาธงทอง
๑๑.๒๐ วัดสามัคคีประชาราม
๑๑.๒๑ วัดศรีสุวรรณ
๑๑.๒๒ วัดบุณยกัญจนาราม
๑๑.๒๓ สํานักปฏิบัติธรรมบุณยกัญจนาราม
๑๑.๒๔ วัดใหมกระทึงทอง
๑๑.๒๕ วัดอินทนาราม
๑๑.๒๖ วัดเขาบุญมีดาราราม
๑๑.๒๗ วัดหวยใหญ
๑๑.๒๘ วัดนาจอมเทียน
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองเกตุใหญ
๑๒.๒ ที่วาการอําเภอบางละมุง สํานักงานที่ดินอําเภอบางละมุง สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง
ศาลาประชาคมอําเภอบางละมุง หองสมุดประชาชนอําเภอบางละมุง กองรอยอาสารักษาดินแดนที่ ๕
อําเภอบางละมุง สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา และสถานีตํารวจภูธรบางละมุง
๑๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนพัทยา - นาเกลือ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสวางฟา บรรจบกับ ถนนพัทยา - นาเกลือ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนพัทยา - นาเกลือ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร
ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๘๐ เมตร กับเสนตั้งฉากกับถนนพัทยา นาเกลือ ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากถนนสวางฟ า บรรจบกับ ถนนพั ทยา - นาเกลื อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัทยา - นาเกลือ เปนระยะ ๓๒๐ เมตร
ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับชายฝงทะเล

๑๙
๑๒.๔ โรงพยาบาลบางละมุง
๑๒.๕ ศาลาวาการเมืองพัทยา
๑๒.๖ สํานักงานเทศบาลตําบลโปง
๑๒.๗ การประปาสวนภูมิภาค
๑๒.๘ สถานีรถไฟเมืองพัทยา
๑๒.๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานมาบประชัน
๑๒.๑๐ สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา
๑๒.๑๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันออก จดเส น ตั้ ง ฉากกับ ถนนพั ทยาสาย ๑ ฟากตะวัน ตก ที่จุ ด ซึ่ ง
ถนนพัทยาใต บรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดถนนพัทยาสาย ๑ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๓๐ เมตร
กับเสนตรงที่ลากจากถนนพัทยาใต ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนพัทยาใตบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนพั ท ยาสาย ๑ จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับแนวชายฝงทะเล เสนขนานระยะ ๔๐ เมตร กับถนนพัทยาสาย ๑ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ
๓๐ เมตร กับเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ง ๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๓ บรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัทยาสาย ๑ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับ เสน ตรงที่ลากจากถนนพัทยาใต ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่ง ถนนพัทยาใต บรรจบกับ ถนนพัทยาสาย ๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัทยาสาย ๑ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับแนวชายฝงทะเล และเสนตรงที่ลากจากถนนสาย ง ๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาย ง ๓ บรรจบกับ
ถนนพั ท ยาสาย ๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับเสนตรงที่ลากจากถนนพัทยา ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนพัทยาใต บรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนพั ท ยาสาย ๑ จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก จดที่ดินสงวนของกองทัพเรือ (ขทร.) เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับเสนตรงที่ลากจากถนนพัทยาใต ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนพัทยาใตบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ เส น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กั บ แนวชายฝ ง ทะเล ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล

๒๐
๑๒.๑๒
๑๒.๑๓
๑๒.๑๔
ของกองทัพเรือ
๑๒.๑๕
๑๒.๑๖
๑๒.๑๗
๑๒.๑๘
๑๒.๑๙
๑๒.๒๐
๑๒.๒๑

โรงพยาบาลตําบลหนองปรือ บานหนองสมอ สาขาโรงพยาบาลบางละมุง
สํานักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ
สถานีต รวจอากาศพัทยา กรมอุตุ นิยมวิทยา และอาคารสว นสนับ สนุน ตาง ๆ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุเชื่อมโยง กรมสื่อสารทหารเรือ
อาคารเก็บเครื่องจักรของเทศบาลเมืองหนองปรือ
หนวยปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ ๓ ชลบุรี
สถานีอนามัยบานหนองพังแค
ศูนยกีฬาแหงชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
สํานักงานเทศบาลตําบลหวยใหญ
สํานักงานอัยการเขต ๒

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยมาบยายเลีย ๓๑ และ
ซอยพรประภานิ มิ ต ร ๑๖ เริ่ ม ต น จากถนนพรประภานิ มิ ต ร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนว
ซอยพรประภานิ มิ ต ร ๑๖ บรรจบกั บ ซอยมาบยายเลี ย ๓๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนว
ซอยมาบยายเลีย ๓๑ จนบรรจบกับถนนมาบยายเลีย
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยบุญสัมพันธ ๑๔ ถนนเดิม
ไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก
ฝงตะวันออก ที่บริเวณหางจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก บรรจบกับถนนเขาตาโล
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ระยะประมาณ
๗๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๑๐ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ข ๑๐ บรรจบกับถนนบุญสัมพันธ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวถนนสาย ข ๑๐
ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร บรรจบกับ
ซอยบุญสัมพันธ ๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยบุญสัมพันธ ๑๔ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร
บรรจบกับถนนบุญสัมพันธ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑,๒๓๐ เมตร บรรจบกับถนนพัฒนาการ (ถนนสาย ข ๘) ที่บริเวณหางจากถนนพัฒนาการ (ถนนสาย ข ๘)
บรรจบกับ ถนนเขาตาโล ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัฒ นาการ (ถนนสาย ข ๘)
ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนบานชาง (ถนนสาย ง ๑) ที่บ ริเวณหางจากถนนบานชาง บรรจบกับ ถนนทุงกลม - ตาลหมัน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานชาง (ถนนสาย ง ๑) ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนจอมเทียนสาย ๒
ที่บริเวณซอยชัยพฤกษ ๓ บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
ไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับซอยนาจอมเทียน ๖ (ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณหางจากซอยนาจอมเทียน ๖
(ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวซอยนาจอมเทียน ๖ (ถนนสาย ก ๕) ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร

๒
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยนาจอมเทียน ๒ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยนาจอมเทียน ๒
จนบรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๑
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยนาจอมเทียน ๖ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยนาจอมเทียน ๖
ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร จนสุดแนวถนน
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนหนองปลาไหล และ
ถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณหางจาก
ถนนหนองปลาไหลบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ที่บริเวณหางจาก
ถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก บรรจบกับถนนหนองปลาไหล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร บรรจบกับ ถนนหนองปลาไหล ที่บ ริ เวณหา งจากถนนเลีย บทางรถไฟ
สายตะวั น ออกฝ ง ตะวั น ออก บรรจบกั บ ถนนหนองปลาไหล ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนว
ถนนหนองปลาไหล ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองปลาไหล
ระยะประมาณ ๒,๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตนจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวัน ออกฝงตะวันออก
ที่บริเวณหางจากซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร
ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งใต ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนโรงโม - หนองปลาไหล
ที่บริเวณหางจากถนนโรงโม - หนองปลาไหล บรรจบกับซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนโรงโม - หนองปลาไหล ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากซอยหนองเกตุใหญ (ถนนสาย ค ๑)
บรรจบกับถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑
ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน ที่ บ ริ เวณห างจากถนนหนองปลาไหล - มาบประชั น บรรจบกั บ

๓
ถนนหนองปลาไหล ไปทางทิศใตตามแนวถนนหนองปลาไหล ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน ระยะประมาณ
๓,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (สายชลบุรี - พัทยา)
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนพัทยา - นาเกลือ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก
ฝงตะวันตก ที่บริเวณหางจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตามแนวถนนเลี ยบทางรถไฟ
สายตะวันออกฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร
บรรจบกั บ ถนนโรงโม - หนองปลาไหล ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนโรงโม - หนองปลาไหล บรรจบกั บ
ซอยสุขุมวิท - พัทยา ๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนโรงโม - หนองปลาไหล ระยะประมาณ
๑,๘๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณ
หางจากซอยหนองเกตุใหญ (ถนนสาย ค ๑) บรรจบกับถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ข ๑) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร บรรจบกับซอยชัยพรวิถี ๒๑ ที่บริเวณหางจากถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน
(ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับซอยชัยพรวิถี ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยชัยพรวิถี ๒๑
ระยะประมาณ ๑,๕๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย (ถนนสาย ง ๑) ที่บริเวณหางจากถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย
(ถนนสาย ง ๑) บรรจบกับถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย (ถนนสาย ง ๑) ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยนาเกลือ ๑๓ เริ่มตนจาก
ถนนพัทยา - นาเกลือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยนาเกลือ ๑๓ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิม ไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนพัทยาเหนือ ที่บริเวณถนนพัทยาเหนือบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๓
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) (ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฎชื่อ
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร บรรจบกับ

๔
ถนนโพธิสาร ที่บริเวณหางจากถนนพัทยา - นาเกลือ บรรจบกับถนนโพธิสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนโพธิสาร ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร
บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฎชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับ
ซอยนาเกลือ ๑๓ (ถนนสาย ข ๔) ที่บริเวณหางจากซอยนาเกลือ ๑๓ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยนาเกลือ ๑๓
(ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนมาบสอง - หนองใหญ
เริ่มตนจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนมาบสอง - หนองใหญ จนบรรจบกับถนนพรประภานิมิตร
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพัทยาสาย ๒ เริ่มตนจาก
ถนนพัทยาเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนพัทยาสาย ๒ จนบรรจบกับ
ถนนพัทยาสาย ๓ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) (ถนนสาย ง ๓)
ถนนสาย ข ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยชัยพรวิถี ๑๘ และถนนพัฒนาการ
และถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนสาย ง ๒)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยชัยพรวิถี ๑๘ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร บรรจบกับ ถนนพรประภานิมิต ร ที่บ ริเวณหางจากซอยชัยพรวิถี ๑๘
บรรจบกับถนนพรประภานิมิตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพรประภานิมิตร ระยะประมาณ
๔๘๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉี ยงใต ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนพั ฒ นาการ
ที่บ ริเวณถนนพัฒนาการบรรจบกับ ถนนบานลาง ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวถนนพัฒ นาการ
จนบรรจบกับถนนทุงกลม - ตาลหมัน (ถนนสาย ข ๑๔)
ถนนสาย ข ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพรประภานิมิตร เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนพรประภานิมิตร จนบรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก
ถนนสาย ข ๑๐ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเขาตาโล ๗ ซอยเขาตาโล ๑๐
ซอยหนองกระบอก ๑๑ ซอยหนองกระบอก ๑๐ ซอยทุงกลม - ตาลหมัน ๘ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนมาบยายเลีย ที่บริเวณหางจากซอยมาบยายเลีย ๓๑ (ถนนสาย ก ๑)
บรรจบกับถนนมาบยายเลีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมาบยายเลีย ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร บรรจบกับถนนบุญสัมพันธ ที่บริเวณหางจาก
ซอยบุญสัมพันธ ๙ บรรจบกับถนนบุญสัมพันธ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบุญสัมพันธ

๕
ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณหางจากซอยบุญสัมพันธ ๑๔ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับถนนบุญสัมพันธ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร บรรจบกับซอยเขาตาโล ๗ ไปทางทิศใตตามแนวซอยเขาตาโล ๗ ระยะประมาณ
๒๒๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใตต ามแนวซอยเขาตาโล ๑๐ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร บรรจบกับซอยหนองกระบอก ๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยหนองกระบอก ๑๑ บรรจบกับถนนหนองกะบอก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวซอยหนองกระบอก ๑๐ บรรจบกับซอยทุงกลม - ตาลหมัน ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวซอยทุงกลม - ตาลหมัน ๘ บรรจบกับถนนชัยพฤกษ ๒ (ถนนสาย ข ๑๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๔ บรรจบกับ
ซอยเขามะกอก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๔ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร บรรจบกับซอยเขามะกอก (ถนนสาย ข ๑๗)
ที่บริเวณหางจากซอยเขามะกอก (ถนนสาย ข ๑๗) บรรจบกับซอยเขามะกอก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวซอยเขามะกอก (ถนนสาย ข ๑๗) ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท - หวยใหญ (ถนนสาย ข ๑๘) ที่บริเวณหางจาก
ซอยเขามะกอก ๙ บรรจบกับถนนสุขุมวิท - หวยใหญ (ถนนสาย ข ๑๘) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสุขุมวิท - หวยใหญ (ถนนสาย ข ๑๘) ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยชัยพฤกษ ๔ ซอยบุณยกัญจนา ๕
ซอยบุณยกัญจนา ๔ ซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐ และซอยเทพประสิทธิ์ ๘ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนนชัยพฤกษ ๑ (ถนนสาย ข ๑๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยชัยพฤกษ ๔
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร บรรจบกับ
ซอยบุณยกัญจนา ๕ ที่บริเวณหางจากถนนบุณยกัญจนา (ถนนสาย ข ๑๕) บรรจบกับซอยบุณยกัญจนา ๕
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวซอยบุ ณ ย กั ญ จนา ๕ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยบุณยกัญจนา ๕ บรรจบกับถนนบุณยกัญจนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวซอยบุณยกัญจนา ๔ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๕๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๒ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนเทพประสิทธิ์ ที่บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐ (ถนนสาย ข ๑๑)
บรรจบกับถนนเทพประสิทธิ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐ และซอยเทพประสิทธิ์ ๘
จนบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๓ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) (ถนนสาย ง ๓)

๖
ถนนสาย ข ๑๒ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนทัพพระยา
ที่บริเวณหางจากถนนทัพพระยาบรรจบกับถนนพระตําหนัก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนทัพพระยา
ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๒๐๐ เมตร จนบรรจบกับซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐ (ถนนสาย ข ๑๑) ที่บริเวณหางจากซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐
(ถนนสาย ข ๑๑) บรรจบกับถนนเทพประสิทธิ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเทพประสิทธิ์ ๑๐
(ถนนสาย ข ๑๑) ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนจอมเทียนสาย ๑ เริ่มตนจาก
ถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๑
จนบรรจบกับถนนชัยพฤกษ ๑ (ถนนสาย ข ๑๖)
ถนนสาย ข ๑๔ เปน ถนนเดิม กําหนดให ขยายเขตทาง คือ ถนนทุง กลม - ตาลหมั น
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนทุงกลม - ตาลหมัน จนบรรจบกับซอยทุงกลม - ตาลหมัน ๑๐ (ถนนสาย ง ๑)
ถนนสาย ข ๑๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบุณยกัญจนา เริ่มตนจาก
ถนนจอมเทียนสาย ๑ (ถนนสาย ข ๑๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนบุณยกัญจนา จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ถนนสาย ข ๑๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนชัยพฤกษ ๑ ถนนชัยพฤกษ ๒
เริ่มตนจากถนนจอมเทียนสาย ๑ (ถนนสาย ข ๑๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนชัยพฤกษ ๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนชัยพฤกษ ๒ จนบรรจบกับซอยเขามะกอก ๔ (ถนนสาย ง ๑)
ถนนสาย ข ๑๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเขามะกอก ซอยเขามะกอก ๘
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตนจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวัน ออกฝงตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเขามะกอก ระยะประมาณ ๑,๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับซอยเขามะกอก ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ซอยเขามะกอก ๘ จนบรรจบกับถนนชัยพฤกษ ๒ (ถนนสาย ง ๑)
ถนนสาย ข ๑๘ เปน ถนนเดิม กํ าหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุขุม วิท - หว ยใหญ
เริ่ม ตน จากทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุมวิ ท) ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนว
ถนนสุขุมวิท - หวยใหญ จนบรรจบกับถนนชัยพฤกษ ๒ (ถนนสาย ง ๑)

๗
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๕.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยหนองเกตุใหญ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวซอยหนองเกตุใหญ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๖๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนโรงโม - หนองปลาไหล
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๐๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับ
ถนนโรงโม - หนองปลาไหล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐
(ถนนสาย ง ๒) ที่บริเวณหางจากถนนโรงโม - หนองปลาไหล บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐
(ถนนชัยพรวิถี) (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐
(ถนนชัยพรวิถี) (ถนนสาย ง ๒) ระยะประมาณ ๗๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณหางจากถนนหนองกระบอกบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุ ม วิ ท ) ไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉีย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓ (ถนนสุขุ ม วิ ท )
ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร บรรจบกับ
ซอยเทพประสิทธิ์ ๗ ที่บริเวณหางจากซอยเทพประสิทธิ์ ๗ บรรจบกับถนนเทพประสิทธิ์ ไปทางทิศใต
ตามแนวซอยเทพประสิทธิ์ ๗ ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๔๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๑๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑๑ บรรจบกับซอยบุณยกัญจนา ๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑๑ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ที่บริเวณหางจากถนนจอมเทียนสาย ๑
(ถนนสาย ข ๑๓) บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๒
ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนสุ ขุ ม วิ ท - ห ว ยใหญ
ถนนชัยพฤกษ ๒ ซอยเขามะกอก ๔ ซอยทุงกลม - ตาลหมัน ๑๐ ถนนบ านชาง ซอยสัน ปาสุ ข
ซอยพรประภานิมิตร ๒๑ และถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขุมวิท - หวยใหญ
บรรจบกับถนนชัยพฤกษ ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชัยพฤกษ ๒ ระยะประมาณ

๘
๒,๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร บรรจบกับถนนชัยพฤกษ ๒
ที่บริเวณหางจากถนนชัยพฤกษ ๒ บรรจบกับซอยเขามะกอก ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนชัยพฤกษ ๒ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชัยพฤกษ ๒
บรรจบกับ ซอยเขามะกอก ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเขามะกอก ๔ บรรจบกับ
ซอยทุงกลม - ตาลหมัน ๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยทุงกลม - ตาลหมัน ๑๐ บรรจบกับ
ถนนทุงกลม - ตาลหมัน (ถนนสาย ข ๑๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
บรรจบกับ ถนนบานชาง ที่บ ริเวณหางจากถนนทุงกลม - ตาลหมัน บรรจบกับ ถนนบานชาง ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานชาง ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนบานชาง ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๓๐๐ เมตร บรรจบกับซอยสันปาสุข ที่บริเวณถนนหนองไมแกนบรรจบกับซอยสัน ปาสุข ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยสันปาสุข บรรจบกับถนนพรประภานิมิตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวซอยพรประภานิ มิ ต ร ๒๑ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐ ที่บริเวณทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ (ถนนชัยพรวิถี) (ถนนสาย ง ๒) บรรจบกับถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย ที่บริเวณหางจาก
ถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย บรรจบกับถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนมะมวงสองตน - บานหวยทราย ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนมะม ว งสองต น - บ า นห ว ยทราย บรรจบถนนหนองปลาไหล - มาบประชั น ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร บรรจบกับถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ข ๑)
ที่บริเวณหางจากถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนหนองปลาไหล - มาบประชัน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองปลาไหล (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖
ที่บริเวณหางจากถนนบานแกรกบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐
(ถนนชัยพรวิถี) และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐
(ถนนชัยพรวิถี) ระยะประมาณ ๘,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร

๙
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๒๔๐
(ถนนชัยพรวิถี) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๔๐ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖
ถนนสาย ง ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพัทยาสาย ๓ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
เริ่มตนจากถนนพัทยาเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัทยาสาย ๓
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) จนบรรจบกับถนนพัทยาสาย ๑
ถนนสาย ง ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่บริเวณถนนจอมเทียนสาย ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟ
สายตะวันออกฝงตะวันตก ที่บริเวณหางจากถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก บรรจบกับ
ซอยนาจอมเทียน ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกฝงตะวันตก
ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร บรรจบกับ
ซอยเขามะกอก ๑ ที่บริเวณหางจากซอยเขามะกอก ๑ บรรจบกับซอยเขามะกอก (ถนนสาย ข ๑๗)
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวซอยเขามะกอก ๑ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๑๐ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ข ๑๐ บรรจบกับถนนชัยพฤกษ ๒ (ถนนสาย ข ๑๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาย ข ๑๐ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร
จนบรรจบกับ ถนน - ชัยพฤกษ ๒ (ถนนสาย ง ๑) ที่บ ริเวณถนนชัยพฤกษ ๒ (ถนนสาย ง ๑)
บรรจบกับซอยเขามะกอก ๔ (ถนนสาย ง ๑)
ถนนสาย ง ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนจอมเทียนสาย ๑
ที่บ ริเวณหางจากซอยนาจอมเทียน ๒ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๑ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ที่บริเวณหางจากซอยชัยพฤกษ ๓
บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนจอมเทียนสาย ๒ ระยะประมาณ
๖๐ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ ตําบลโป่ง ตําบลหนองปรือ ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง
และตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง
และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทํา
โดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

