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กฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผังเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลทางเกวียน ตําบลบ้านนา และตําบลวังหว้า
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม
และการบริการทางด้านเกษตรกรรมของอําเภอแกลง จังหวัดระยอง และชุมชนใกล้เคียง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอําเภอแกลง จังหวัดระยอง
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ
(๔) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั งกํ าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ได้ จํ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๗.๑ ถึ ง หมายเลข ๗.๑๑ ที่ กํ า หนดไว้ เป็ น สี เขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๙ ที่ กํ า หนดไว้ เป็ น สี เขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ และหมายเลข ๙.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๑.๑๓ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ วนใหญ่ สํ าหรับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บหรือพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํ ามั น สถานที่ เก็บ รัก ษาน้ํ ามั น ลัก ษณะที่ ส าม สถานี บ ริการน้ํ ามัน ประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานที่ เก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เก็ บ หรื อ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํ าพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินค้า
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ วนใหญ่ สํ าหรับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
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(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๒) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๓) โรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท ) ทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข ๓๔๔ ถนนหนองกั น เกรา ถนนหนองกั น เกรา ๒ ถนนเจริ ญ สุ ข และถนนมาบพวา
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในบริ เวณหมายเลข ๕.๑๔ หมายเลข ๕.๑๘
หมายเลข ๕.๒๐ หมายเลข ๕.๒๑ หมายเลข ๕.๒๓ หมายเลข ๕.๒๔ หมายเลข ๕.๒๕ หมายเลข ๕.๒๗
และหมายเลข ๕.๓๐ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๖.๗ หมายเลข ๖.๑๑ หมายเลข ๖.๑๖
และหมายเลข ๖.๑๗ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และที่ดินริมฝั่ง
แม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะในบริเวณหมายเลข ๖.๗ หมายเลข ๖.๑๑ หมายเลข ๖.๑๖
และหมายเลข ๖.๑๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือ
แหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๗.๖ และหมายเลข ๗.๗ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๖ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๗ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และที่ดินริมฝั่ง
แม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะในบริเวณหมายเลข ๗.๖ หมายเลข ๗.๗ หมายเลข ๗.๘
หมายเลข ๗.๙ และหมายเลข ๗.๑๐ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในระยะเกินกว่า ๑๐ เมตร จนถึงระยะ
๓๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๘ ก
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ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ค ๑
ถนนสาย ค ๒ และถนนสาย ค ๓ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เกิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่และอํานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๖๑

ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒
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๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา
ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

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
ได

๓
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น
ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม
ดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts)
ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
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(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
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๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรม
ที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
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๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป
หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ
ที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก
หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การแกะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
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๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ
ปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
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๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing
Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช
เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
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๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ
เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ
เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา
เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก
รกแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน
แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ
ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง
เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย
เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร
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อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร
หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชใน
หองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือ
เครื่องวัดเวลา
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๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดังกลาว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได
ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง
โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะ
หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
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๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
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ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ ลําดับที่
ได

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๖๑
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงใต และสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทางเกวียน
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนหนองกันเกรา – วังจันทร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานบอ - แหลมไผ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ และถนนบานบอ - แหลมไผ
ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๓๐ และการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแกลง
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนบานบอ - แหลมไผ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๓๐ และวัดบานนา
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนหนองกันเกราบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร

๒
ดานตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓๔๔
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนหนองกันเกราบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามแนวถนนหนองกันเกรา เปนระยะ ๒๐๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก จดซอยศาลาตาผอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดวัดสารนารถธรรมาราม และสมาคมพุทธประชานุเคราะห
ดานตะวันตก
จดถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๗๗
เลขที่ดิน ๒ เลม ๓๒ หนา ๗๗ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๓๙๕ เลขที่ดิน ๑๙๓ เลม ๓๙๔ หนา ๙๔
๑.๕ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนหนองกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใตตามแนว
ถนนหนองกันเกรา เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองกันเกรา ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
๑.๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนหนองกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใตตามแนว
ถนนหนองกันเกรา เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนหนองกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนหนองกันเกรา เปนระยะ ๒๐๐ เมตร

๓
๑.๗ ดานเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐
และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๓๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ เปนระยะ ๖๒๐ เมตร
ดานตะวันออก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก

ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ ประแสร ฝงตะวันออก

และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต
๑.๘ ดานเหนือ

จดถนนหนองกันเกรา ๕ ฟากใต

ดานตะวันออก

จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

ดานใต

จดถนนมาบใหญ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดถนนหนองปรือ ฟากตะวันออก

๑.๙ ดานเหนือ

จดถนนหนองกันเกรา ๕ ฟากใต

ดานตะวันออก

จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก

ดานใต

จดถนนมาบใหญ ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒

๑.๑๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
จดวัดโพธิ์ทองพุทธาราม เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ ๘๒๐ เมตร
ดานใต

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ

ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันออก

๔
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนหนองกันเกรา ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ดานใต
จดถนนมาบใหญ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต
ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลแกลง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนโพธิ์ทอง และเขตพื้นที่
อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานตะวันตก
จดถนนโพธิ์ทอง ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนโพธิ์ทอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ ประแสร ฝงตะวันออก
ฝงใต และฝงเหนือ
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนมาบใหญ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๑๕
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก

๕
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๑๑
หลักเขตที่ ๑๒ กับหลักเขตที่ ๑๓
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที่ ๑๒
กับหลักเขตที่ ๑๓
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๑๑
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสุนทรภู ซอย ๗ ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔
และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๓
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนพลงชางเผือก ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพลงชางเผือก
ดานใต
จดถนนพลงชางเผือก ซอย ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสุนทรภู ซอย ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดโรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดโรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)
ดานตะวันออก จดถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕
และเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๑๑
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๑๑
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๐ กับหลักเขตที่ ๑๑
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๕
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึง หมายเลข ๒.๘ ที่กํ าหนดไวเ ปน สีสม ใหเปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔ เสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ ประแสร ฝงตะวันตกและฝงใต และเสนขนาน
ระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต
ดานตะวันออก จดเสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนโพธิ์ทอง
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุนทรโวหาร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนพลงชางเผือก และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔
ดานใต
จดถนนพลงชางเผือก ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันออก ถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
ถนนสุนทรโวหาร ฟากตะวันออก และถนนโพธิ์ทอง ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมาบใหญ
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)

๗
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ซอย ๘ ฟากใต และถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสุนทรโวหาร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากเหนือ
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก และถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวั น ออก
สํานักงานสวนมาลาเรียที่ ๑ แกลง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแกลง
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสุนทรภู ซอย ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวั น ออก
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลทางเกวียน และที่ทําการประปาเทศบาลตําบลทางเกวียน
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสวนสาธารณะ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ฟากเหนือ

๘
ดานตะวันตก
จดถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันออก วัดสารนารถธรรมาราม
สมาคมพุทธประชานุเคราะห โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ถนนสารนารถ ซอย ๒ ฟากตะวันออก
และซอยศาลาตาผอง ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนหนองกันเกรา ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ทําการสหกรณการเกษตรเมืองแกลง และถนนมาบใหญ
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
๓.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ฝงใต ฝงตะวันออกและฝงเหนือ เขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และถนนโพธิ์ทอง ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสุนทรโวหาร ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) ฟากใต
และถนนสุนทรโวหาร ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสุนทรโวหารซอย ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนสุนทรโวหาร ฟากใต และสถานีตํารวจภูธรแกลง
ดานตะวันออก จดถนนสุนทรโวหาร ซอย ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุนทรโวหาร ซอย ๔ ฟากตะวันออก

๙
๓.๗ ดานเหนือ
จดถนนมาบใหญ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมาบใหญ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ๑ ซอย ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล ๒ ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
และที่ทําการไปรษณียโทรเลขแกลง
๓.๑๐ ดานตะวันออก จดถนนสุนทรโวหาร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ และถนนเทศบาล ๑ ซอย ๘
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑ ซอย ๗ ฟากตะวันออก สํานักงานที่ดิน
อําเภอแกลง และถนนสุนทรโวหาร ซอย ๑๐ ฟากตะวันออก
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๓ ฟากเหนือ และชุมสายโทรศัพทแกลง
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๒ ซอย ๓ ฟากตะวันออก และสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๓ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๗๗ เลขที่ดิน ๒ เลม ๓๒ หนา ๗๗ และที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๙๓๙๕ เลขที่ดิน ๑๙๓ เลม ๒๙๔ หนา ๙๔

๑๐
๔.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนมาบพะวา ฟากเหนือ และเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ระหวางหลักเขตที่ ๑๓ หลักเขตที่ ๑๔ กับหลักเขตที่ ๑๕
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
๔.๓ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๔ กับหลักเขตที่ ๑๕
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑๓ กับหลักเขตที่ ๑๔
ดานใต
จดถนนมาบพะวา ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางเกวียนกับตําบลกระแสบน
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองกันเกรา – หนองจระเข ฟากเหนือ และเสนขนาน
ระยะ ๒๐ เมตร กับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดวัดหนองกันเกรา โรงเรียนบานหนองกันเกรา และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๔ และหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
และบริเวณหมายเลข ๑๑.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๒ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๑๔๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนหนองกันเกรา – หนองจระเข
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองกันเกรา – หนองจระเข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ ประแสร ฝงตะวันออก

๑๑
๕.๓ ดานเหนือ
จดสํานักงานเทศบาลตําบลบานนา และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานบอ – แหลมไผ
ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานบอ – แหลมไผ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก และเสนขนาน
ระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
ดานใต
จดถนนหนองกันเกรา – วังจันทร ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
จุดกึ่งกลางถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ที่จุดซึ่งตัดกับคลองวังหวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบ
กับศูนยกลางทางหลวงแผนหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียน
กับตําบลกระแสบนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๕ ดานเหนือ
จดถนนหนองกันเกรา – วังจันทร ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔ และถนนหนองกันเกรา – เจริญสุข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองแชเรือ – วังจันทร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
จุดกึ่งกลางถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ที่จุดซึ่งตัดกับคลองวังหวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบ
กับศูนยกลางทางหลวงแผนหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียน
กับตําบลกระแสบนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๕.๖ ดานเหนือ
จดถนนหนองกันเกรา – หนองจระเข ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงเหนือ เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองน้ําขาว ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงหนองกันเกรา ฝงตะวันออก

๑๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองน้ําขาว ฝงเหนือ
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองกันเกรา ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดใหเปนสีเขียวออน
๕.๗ ดานเหนือ
จดถนนหนองกันเกรา – หนองจระเข ฟากใต และวัดหนองจระเข
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ที่จุดซึ่งถนนบานบอ – แหลมไผ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๓๐ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐
ดานใต
จดวัดบานนา โรงเรียนวัดบานนา เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก และถนนหนองแหวน ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก
และฝงใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๘ ดานเหนือ
จดถนนหนองกันเกรา – หนองจระเข ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองกันเกรา ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองน้ําขาว ฝงตะวันตก เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝง
คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลย ๓๔๔ ที่จุดซึ่งหางจากถนนหนองกันเกรา – วังจันทร
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองแชเรือ – วังจันทร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนหนองกันเกรา – เจริญสุข ฟากตะวันออก

๑๓
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต แ ละฟากตะวั น ออก
และถนนบานบอ – แหลมไผ ฟากใต
ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก เขตพื้นที่อนุรักษ
ปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด
ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันออก
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนบานบอ – แหลมไผ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานบอ – แหลมไผ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ และการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอแกลง
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนหนองแหวน ฟากใต และวัดบานนา
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๓๐ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานบอ – แหลมไผ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริม ฝงคลองขุด ฝง เหนื อ
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนหนองแหวน ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงตะวันตก

๑๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ ประแสร ฝงตะวันออก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และโรงเรียนมกุฎราชวิทยาลัย
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองแหวน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนหนองแชเรือ – วังจันทร ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก และถนน
หนองกันเกรา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนหนองกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต ตามแนว
ถนนหนองกันเกรา เปน ระยะ ๒๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากตอตรงจากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับเสนตั้งฉากกับถนนหนองกันเกรา
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหา งจากถนนหนองกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศใตตามแนวถนนหนองกันเกรา เปนระยะ ๒๐๐ เมตร ถนนหนองกันเกรา ๕ ฟากเหนือ
ศูนยราชการแหงใหม ถนนหนองปรือ ฟากตะวันตก และถนนมาบใหญ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ที่จุดซึ่งตัดกับคลองวังหวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียน
กับตําบลกระแสบนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนหนองแหวน ฟากใต และเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตรกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔ เสนตั้งฉากกับถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนหนองกันเกรา

๑๕
บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวัน ตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
ถนนหนองกันเกรา เปนระยะ ๒๐๐ เมตร ถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนมาบใหญ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๑๕
ดานใต
จดถนนเจริญสุข – ดอนสําราญ ฟากเหนือ และวัดเจริญสุข
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ที่จุดซึ่งตัดกับคลองวังหวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียน
กับตําบลกระแสบนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนหนองแหวน ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดสวนสาธารณะเทศบาลตําบลเมืองแกลง และเสนขนานระยะ
๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก ทีจ่ ุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ เปนระยะ ๖๒๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมนา้ํ ประแสร ฝงตะวันออก
ฝงใต ฝงเหนือ ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔

๑๖
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดสวนสาธารณะเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๓๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองขุ ด ฝ ง ใต
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงใต
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงใต
ดานตะวันออก จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงใต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฟากตะวันออก
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงใต
ดานตะวันออก จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๓๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เปนระยะ ๘๒๐ เมตร และเสนขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๓๐ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๐
ฟากตะวันออก
๕.๒๓ ดานเหนือ
จดสวนสาธารณะเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนทายายบุญ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก
๕.๒๔ ดานเหนือ
จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

๑๗
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันตก
๕.๒๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงเหนือ
และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต
และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมแมน้ําประแสร ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔ และถนนทายายบุญ ฟากตะวันตก
๕.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนเจริญสุข – ดอนสําราญ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบานเจริญสุข
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ดานใต
จดถนนมาบพะวา ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ที่จุดซึ่งตัดกับคลองวัง หวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียน
กับตําบลกระแสบนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๕.๒๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันตก
และเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานใต
จดเส น ระยะ ๓๐ เมตร กั บ ริม ฝง แม น้ํ าประแสร ฝง เหนื อ
และเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงเหนือ
และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันตก

๑๘
๕.๒๘ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนโพธิ์ทอง
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) โรงพยาบาลแกลง
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันตก
และเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ ริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก และเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนโพธิ์ทอง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๘ หมายเลข ๑๑.๙ และหมายเลข ๑๑.๑๑
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนมาบพะวา ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองน้ําขุน - หนองรี ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ที่จุดซึ่งตัดกับคลองวัง หวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียน
กับตําบลกระแสบนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๕.๓๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต
ดานตะวันออก จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝง
แมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหวางหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนโพธิ์ทอง

๑๙
๕.๓๑ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนโพธิ์ทอง
เสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝง แมน้ําประแสร ฝงตะวัน ตก และเขตพื้น ที่อนุรักษปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานตะวันออก จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝง
แมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนพลงชางเผือก ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพลงชางเผือก
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุนทรโวหาร
๕.๓๒ ดานเหนือ
จดถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ฟากใต และวัดหนองน้ําขุน
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองวังหวา ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ที่จุดซึ่งตัดกับคลองวัง หวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียน
กับตําบลกระแสบนตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๕.๓๓ ดานเหนือ
จดถนนพลงชางเผือก ซอย ๓ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก และเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ดานใต
จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝง
คลองศาลา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันออก วัดพลงชางเผือก และโรงเรียน
วัดพลงชางเผือก
๕.๓๔ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับ ศูน ยก ลางถนนสุน ทรภู
ซอย ๔

๒๐
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๖๔ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนหนองชุมแสง ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
และสํานักงานเกษตรอําเภอแกลง
๕.๓๕ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานหนองน้ําขุน และถนนหนองชุมแสง ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองวังหวา ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากตะวันออก
๕.๓๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุนทรภู ซอย ๗
ดานตะวันออก จดถนนพลงชางเผือก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ คลองศาลา ฝงตะวันออก และเขตผังเมืองรวมดานใต
ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากริมฝงคลองศาลา ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับกึ่งกลางสะพาน
ขามคลองวังหวา ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสุนทรภู ซอย ๗ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ เปนระยะ ๙๐๐ เมตร
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่ดิ น บริ เ วณเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ ริ ม ฝง แมน้ํ า ประแสร ฝง ตะวั น ตก
เริ่มจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียนกับตําบลกระแสบน
ไปทางทิศใต ตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
๖.๒ ที่ดิน บริเวณเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ ริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวัน ออก
เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๑๔๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
หนองกันเกรา – หนองจระเข ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงคลองขุด ฝงเหนือ และที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงเหนือ
เริ่มตนจากเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ ริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวัน ออก
ตามแนวคลองขุดจนบรรจบกับเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

๒๑
๖.๓ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองบานนา ฝงตะวันตก และฝงตะวันออก
เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
บานบอ – แหลมไผ ไปทางทิศใต ตามแนวคลองบานนา จนบรรจบกับ เขตพื้น ที่อนุรักษปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และที่ดิน
บริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก เริ่มจากเขตพื้นที่
อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวคลองสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ จนบรรจบกั บ เขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ป า ชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๖.๔ ที่ดิน บริเ วณเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ ริม ฝ งคลองสาธารณะไมป รากฏชื่ อ
ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก เริ่มตนจากเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับจุดสิ้นสุดของคลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต ตามแนวคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก และที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองจระเข
๖.๕ ที่ดิน บริเ วณเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ ริม ฝ งคลองสาธารณะไมป รากฏชื่ อ
ฝงเหนือและฝงใต เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลาง
ถนนหนองน้ําขุน – หนองรี ตัดกับคลองวังหวา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางเกวียนกับตําบลกระแสบน
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ จนบรรจบ
ถนนหนองกันเกรา – หนองจระเข และที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหนองกันเกรา
และหนองน้ําขาว ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก เริ่มตนจากถนนหนองกันเกรา – หนองน้ําขาว ไปทางทิศใต
ตามแนวหนองกันเกรา และหนองน้ําขาว จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร
ฝงตะวันตก
๖.๖ ที่ดิน บริเ วณเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ ริม ฝ งคลองสาธารณะไมป รากฏชื่ อ
ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก เริ่มตนจากเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับจุดสิ้นสุดของคลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใตตามแนวคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อจนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงคลองขุด ฝงเหนือ
๖.๗ ที่ดิ น บริ เ วณเส น ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ ริ ม ฝง แมน้ํ า ประแสร ฝง ตะวั น ตก
เริ่มตนจากเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับเสนขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔

๒๒
๖.๘ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงใต เริ่มตนจากเสนขนาน
ระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองขุด จนบรรจบ
กับเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และ เมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๖.๙ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๖.๑๐ ที่ดิน บริเวณเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ ริมฝง แมน้ําประแสร ฝ งตะวัน ออก
เริ่มตนจากเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงคลองขุด ฝงใต ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําประแสร
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๖.๑๑ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก เริ่มตน
จากเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศใต ตามแนว
แมน้ําประแสร จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
๖.๑๒ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก เริ่มตน
จากเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศใต ตามแนว
แมน้ําประแสร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
๖.๑๓ ที่ดิน บริเวณเสน ขนานระยะ ๑๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันออก
เริ่มตนจากเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศใต
ตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับถนนโพธิ์ทอง
๖.๑๔ สวนสาธารณะ
๖.๑๕ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงตะวันตก เริ่มตน
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศใต ตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับ
ถนนโพธิ์ทอง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๖.๑๖ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๖ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต เริ่มตนจาก
ถนนโพธิ์ทอง ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนโพธิ์ทอง
๖.๑๗ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต เริ่มตนจาก
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนโพธิ์ทอง ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแมน้ําประแสร
จนบรรจบกั บ เขตพื้ น ที่ อนุ รัก ษ ปา ชายเลน ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

๒๓
๖.๑๘ ที่ ดิน บริเวณเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริม ฝง แมน้ําประแสร ฝ งตะวัน ตก
เริ่มตนจากเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
หลักเขตที่ ๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๖.๑๙ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําประแสร ฝงใต เริ่มตนจาก
เขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําประแสร จนบรรจบกับเขตพื้นที่
อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๖.๒๐ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองศาลา ฝงตะวันตก เริ่มตน
จากเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองศาลา จนบรรจบกับเขตพื้นที่อนุรักษปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๒ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๓ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๔ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๕ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๖ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

๒๔
๗.๗ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๘ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๙ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๑๐ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๗.๑๑ พื้นที่อนุรักษปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงเรียนบานหนองกันเกรา
๘.๒ โรงเรียนวัดบานนา
๘.๓ โรงเรียนมกุฎราชวิทยาลัย
๘.๔ โรงเรียนบานเจริญสุข
๘.๕ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๘.๖ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
๘.๗ โรงเรียนบานหนองน้ําขุน
๘.๘ โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)
๘.๙ โรงเรียนวัดพลงชางเผือก
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ และหมายเลข ๙.๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ หนองกันเกราและหนองน้ําขาว
๙.๒ หนองจระเข

๒๕
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ วัดหนองกันเกรา
๑๐.๒ วัดหนองจระเข
๑๐.๓ วัดบานนา
๑๐.๔ วัดเจริญสุข
๑๐.๕ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
๑๐.๖ วัดสารนารถธรรมาราม และสมาคมพุทธประชานุเคราะห
๑๐.๗ วัดหนองน้ําขุน
๑๐.๘ วัดพลงชางเผือก
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลบานนา
๑๑.๒ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทางเกวียน
๑๑.๓ ศูนยยุทธศาสตร (อปพร)
๑๑.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแกลง
๑๑.๕ โรงสูบน้ําเพื่อใชในการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๑๑.๖ ศูนยราชการแหงใหม
๑๑.๗ โรงพยาบาลแกลง
๑๑.๘ สถานีตํารวจภูธรแกลง
๑๑.๙ ศูนยเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาสํารอง
๑๑.๑๐ ที่ทําการสหกรณการเกษตรเมืองแกลง
๑๑.๑๑ สถานีเครื่องชวยการเดินอากาศ วี โอ อาร ระยอง
๑๑.๑๒ สถานีตํารวจภูธรแกลง
๑๑.๑๓ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขแกลง
๑๑.๑๔ สํานักงานที่ดินอําเภอแกลง

๒๖
๑๑.๑๕
๑๑.๑๖
๑๑.๑๗
๑๑.๑๘
๑๑.๑๙
๑๑.๒๐

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ชุมสายโทรศัพทแกลง
สํานักงานสวนมาลาเรียที่ ๑ แกลง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแกลง
สํานักงานไฟฟาอําเภอแกลง
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลทางเกวียน และที่ทาํ การประปาเทศบาลตําบลทางเกวียน
สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๖๑
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู ซอย ๒ เริ่มตน
จากถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู ซอย ๑ เริ่มตน
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนพลงชางเผือก
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู ซอย ๕ เริ่มตน
จากถนนพลงชางเผือก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ค ๑) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑) บรรจบกับถนนมาบใหญ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑) ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนหนองกันเกรา ที่บริเวณหางจากถนนหนองกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองกันเกรา ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนมาบใหญ ๗ และถนน
โครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนมาบใหญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนเจริญสุข – ดอนสําราญ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณหางจากถนนเจริญสุข – ดอนสําราญ (ถนนสาย ค ๒)
บรรจบกับถนนไมปรากฏชือ่ (ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเจริญสุข – ดอนสําราญ
(ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร

๒
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘
และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘ และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ จนสุดแนวถนน
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ตัด กับ ถนนสาย ค ๒ ที่บ ริเวณหางจาก
ถนนสาย ค ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย ค ๒ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสุนทรภู ซอย ๔ (ถนนสาย ค ๓) ที่บริเวณหางจากถนนสุนทรภู ซอย ๔ (ถนนสาย ค ๓)
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุนทรภู ซอย ๔
(ถนนสาย ค ๓) ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนพลงชางเผือก เริ่มตน
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ บริเวณที่ถนนเดิม บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสุนทรภู ซอย ๗ เริ่มตน
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ ที่บริเวณถนนเดิม บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนพลงชางเผือก
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ และถนน
โครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนเจริญ สุข – ดอนสําราญ (ถนนสาย ค ๒) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร บรรจบกับถนนมาบใหญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
จนสุ ด แนวถนน ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออก ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
จนบรรจบกับ ถนนหนองกัน เกรา ที่บ ริเวณหางจากถนนหนองกัน เกรา บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหนองกันเกรา ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเจริญสุข – ดอนสําราญ
และถนนโครงการกํา หนดใหกอ สร างใหม เริ่ มตน จากถนนไมป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ค ๑) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๓

๓
บรรจบกับถนนสุนทรภู ซอย ๔ (ถนนสาย ค ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๓
ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ บริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ บรรจบกับถนนสุนทรภู ซอย ๕
ถนนสาย ค ๓ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนสุ น ทรภู ซอย ๔
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลทางเกวียน ตําบลบ้านนา และตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบั ญญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

