
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

ณ หอ้งราชพฤกษ ์โรงแรมซันไรส ์ลากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา

31 มกราคม 2563



กล้า ก้าว ไกล





4

2. กฎหมายว่าด้วย
การขุดดินและถม

ดิน
(กรมโยธาธกิาร
และผังเมือง)

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ. EEC)

3. กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม

อาคาร
(กรมโยธาธกิาร
และผังเมือง)

5. กฎหมายว่า
ด้วยการจด
ทะเบียน

เครื่องจักร
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม)

4. กฎหมายว่า
ด้วยทะเบียน

พาณิชย์
(กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า)

6. กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน
(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม)

1. กฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน

(กรมที่ดิน)

7. กฎหมายว่า
ด้วยการ

สาธารณสุข
(กรมอนามัย)

8. กฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง*
(ส านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง)

*เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวตาม
มาตรา 54 (1) หรือ (2) อยู่ต่อใน
ราชอาณาจักร

8 กฎหมาย 6 หน่วยงาน

เพื่อผลักดัน One Stop Service ของ EEC สู่ผลส าเร็จที่ยั่งยืน

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)



• เชื่อมโยงระบบระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ

• เพ่ิมเติมขีดความสามารถ
ด้าน Digital Licensing

• พัฒนาระบบและฐานข้อมูล
ลูกค้าของ EEC 

• พัฒนาระบบอนุมัติ/อนุญาต 
• รายงานสารสนเทศอัจฉริยะ 

หรือ Dashboard ส าหรับ
ผู้บริหาร และลูกค้า EEC 

• ศึกษากฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม

• ขยายระบบ OSS ส าหรับ
ใบอนุญาตเพ่ิมเติม รวมท้ัง
กรณีแก้ไข ต่ออายุ ยกเลิก

• เชื่อมโยงระบบระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และ กนอ.

• เพ่ิมเติมขีดความสามารถ
ด้าน E-Payment และ
เชื่อมโยง EEC ERP

• ศึกษาและคัดเลือกระบบและ
ฐานข้อมูลลูกค้าของ EEC 

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะถัดไประยะถัดไป

ปี 2563 ระยะถัดไปโครงการปัจจุบัน

• ศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบกระบวนงานใต้ 
8 พ.ร.บ.

• จัดท าคู่มืออนุมัติ อนุญาต
เกี่ยวกับกระบวนงาน 8 
พ.ร.บ.

• พัฒนาระบบ OSS น าร่อง
ส าหรับใบอนุญาต 
กรณี ขอใหม่

• เชื่อมโยงระบบ digital ID 
การ login เข้าสู่ระบบ OSS

• เชื่อมโยงระบบระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ

• คลังข้อมูลบริการในพื้นที่
• ระบบรับฟังความคิดเห็น

และการจัดการข้อร้องเรียน
จากผู้ใช้บริการ

• พัฒนาระบบ Service 
Request

ระยะท่ี 1

• สกพอ. เป็นศูนย์กลาง
รับค าขออนุมัติ อนุญาต
และประสานหน่วยงาน
เจ้าของกฎหมาย

• ศึกษาและเร่งพัฒนาระบบ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
EEC-OSS ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กันยายน 2561

มาตรา 6 (2) การจัดให้มีบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
มาตรา 29 แผนให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
มาตรา 43 เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

บริการอย่างง่ายไม่ซับซ้อน e-Service Transformation

แผนการพัฒนา (Roadmap) การให้บริการแบบเบ็ดเสรจ็ EEC-OSS 
เพื่อประสิทธิภาพการให้บรกิารทีท่ันสมัย สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

มติคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ 2/2561 วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เห็นชอบแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร





พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย 

8 หมวด 73 มาตรา เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
สาระส าคัญของ พ.ร.บ. EEC เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง

หมวด 4 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนผัง (6 พ.ย. 62)

แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จัดท าผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผัง 
ระหว่างที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผังท่ี ครม. อนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมาย

ส านักงาน คกก. นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
จัดท านโยบายและแผนภาพรวม / แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ / แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบสาธารณูปโภค/แผนการด าเนินงาน/ แผนการบริการภาครัฐฯ  

จัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ แผนผังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับแต่วันที่ คกก.นโยบาย เห็นชอบแผน

สกพอ. + กรมโยธาธิการและผังเมือง + หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คกก.นโยบาย (กพอ.) เห็นชอบ ในหลักการ  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

ให้ด าเนินตามหลักวิชาการผังเมือง

คกก. นโยบาย (กพอ.) พิจารณาเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ถือเป็นผังเมืองรวมตาม กม.ว่าด้วยการผังเมือง 
ยกเลิกผังเมืองรวม ตาม กม. ที่บังคับใช้ในพื้นที่ EEC ก่อนวันที่ ครม. อนุมัติแผนผัง

แผนผังที่ คกก.นโยบาย (กพอ.) เห็นชอบ และ ครม. อนุมัติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ม.29

ม.30

ม.31

ม.32

แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ในภาพรวม

แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค

แผนผังการให้บริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

แผนการด าเนินงาน

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สิงหาคม 2562

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

ประกาศราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ 9 ธ.ค. 62 มีผลใช้บังคับ 10 ธ.ค. 62)



ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เร่ือง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

จัดท าผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นท่ีทั้งอ าเภอ จ านวน 30 อ าเภอ

จังหวัดฉะเชิงเทรา 11 อ าเภอ จังหวัดชลบุรี 11 อ าเภอ และจังหวัดระยอง 8 อ าเภอ 
ให้สอดคล้องกับแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ าเภอบางปะกง

อ าเภอเมืองชลบุรี

อ าเภอศรีราชา

การด าเนินงานระยะต่อไป

อ าเภอบ้านโพธิ์

ภายหลังการบังคับใช้ผัง EEC

หลังจากแผนผัง EEC ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาแล้วจะยกเลิกผังเมืองรวมที่บังคับใช้
ในพื้นที่ 3 จังหวัด จ านวน 16 ผัง แบ่งเป็น

▪ ผังเมืองรวมจังหวัด 3 ผัง 
▪ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 13 ผัง

- บ้านโพธิ์                     - หัวกุญแจ-หนองไผ่แก้ว
- สุวินทวงศ์                   - เมืองชลบุรี
- บางปะกง                    - แหลมฉบัง
- พนมสารคาม                - พัทยา

- พานทอง-หนองต าลึง
- บ้านเพ
- บ้านค่าย-มาบข่า
- แกลง
- ทุ่งควายกิน-กองดิน  

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ระยอง

การอนุมัติ/อนุญาต ก่อสร้างและด าเนินการกิจกรรมประเภทต่างๆ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกฯ อย่างเคร่งครัด

1

2

การใช้บังคับแผนผัง EEC
(ตาม พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน EEC



ข้อก าหนด

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของประกาศคณะกรรมการฯ

ประกาศฯ

หมวด 1 หลักในการวางและจัดท าแผนผังฯ
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 แผนผังและข้อก าหนด
หมวด 4 นโยบาย มาตรการ และวิธีด าเนินการ

แผนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค

แผนผังระบบสาธารณูปโภค 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และระบบควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง

แผนผังระบบการตั้งถ่ินฐาน
และภูมิสังคม

แผนผังระบบบริหารจัดการน้ า แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย

นโยบาย/ มาตรการ

รายการประกอบแผนผัง ข้อก าหนด

นโยบาย/ มาตรการ

รายการประกอบแผนผัง



ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4 กลุ่มหลัก  11 ประเภท พื้นที่ 8,291,250 ไร่

การจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยได้วางแผนรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคตในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2580)
พ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 8,291,250 ไร่ รองรับประชากร 6.006 ล้านคน

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปี 2580 
พื้นท่ีพัฒนาเมืองและชุมชน พื้นที่ 1,096,979 ไร่ (13.23%)

ที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม

ที่ดินประเภทชุมชนเมือง

ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง

ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (EECa , EECd , EECh , EECi และ EECmd)

ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 23 แห่ง  

ที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม

พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่ 424,854 ไร่ (5.12%)

ที่ดินประเภทชุมชนชนบท

ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม

พื้นท่ีพัฒนาเกษตรกรรม พื้นที่ 4,850,831 ไร่ (58.50%)

ที่ดินประเภทท่ีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน

พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 1,678,753ไร่ (20.24%)

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จ.ชลบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ระยอง

สนามบินสุวรรณภูมิ

จ.สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

จ.สระแก้ว

จ.จันทบุรี

จ.ปราจีนบุรี

อ.บางปะกง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

อ.บางน้ าเปรี้ยว

อ.สนามชัยเขต

อ.พนมสารคาม

อ.ราชสาส์น

อ.บางคล้า

อ.คลองเข่ือน

อ.บ้านโพธิ์

อ.แปลงยาว

อ.พนัสนิคม อ.ท่าตะเกียบ
อ.พานทอง

อ.เมืองชลบุรี

อ.เกาะจันทร์

อ.บ่อทอง

อ.หนองใหญ่

อ.บ้านบึง

อ.ศรีราชา
อ.เกาะสีชัง

อ.บางละมุง

อ.ปลวกแดง

อ.บ้านฉาง

อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย

อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา

อ.แกลง

อ.เมืองระยอง

อ.สัตหีบ

ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง

ท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด

สนามบิน
อู่ตะเภา



จ.ฉะเชิงเทรา

จ.สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

จ.สระแก้ว

จ.จันทบุรี

จ.ปราจีนบุรี

อ.บางปะกง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

อ.บางน้ าเปร้ียว

อ.สนามชัยเขต

อ.พนมสารคาม

อ.ราชสาส์น

อ.บางคล้า

อ.คลองเขื่อน

อ.บ้านโพธิ์

อ.แปลงยาว

อ.ท่าตะเกียบ

จ. ชลบุรี

จ. นครนายก

จ. ปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม

ที่ดินประเภทชุมชนเมือง

ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง
ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือกิจการพิเศษ
(EECa, EECd , EECh , EECiและ EECmd)

ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 23 แห่ง  
ที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม

พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ดินประเภทชุมชนชนบท

ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม

พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



ข้อก าหนด/มาตรการ การใช้บังคับ
แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



ที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม (พ.)
ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า 
การบริการ นันทนาการและการท่องเที่ยวระดับประเทศ ภาค และนานาชาติ โรงงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน

ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

2. 3. 4.

5. 6.

เว้นแต่ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานกลุ่ม ก. โรงงานกลุ่ม ข.
ท่ีด าเนินงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกโดยตรง
แก่ประชาชนท่ัวไป

ท่ีด าเนินงานเพ่ือเป็นบริการสาธารณะ
หรือเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค

หรือการท่องเท่ียวของชุมชน

1.

คลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

คลังก๊าซ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ/ห้องบรรจุ/โรงเก็บ

เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้าที่อาจ
ก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณะสุข

จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ซึ่งไม่ใช่
โรงงานล าดับที1่06

การน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย

จากโรงงานมาเป็น
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี

การผลิตทาง
อุตสาหกรรม

เกิน 500,000 ลิตร

พาณิชยกรรม
- ศูนย์การค้า, 
- โรงแรม ฯลฯ

การอยู่อาศัย
- คอนโดมิเนียม

- อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ 

สถาบันราชการ 
สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน



ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (ม.)  
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เขตเมืองริมชายฝั่งทะเลต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรม 

ศูนย์กลางเมืองหลักระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

พาณิชยกรรม
- ศูนย์การค้า, 
- โรงแรม ฯลฯ

การอยู่อาศัย
- คอนโดมิเนียม

- อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ 

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

โรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน

เว้นแต่ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานกลุ่ม ก. โรงงานกลุ่ม ข.

ท่ีด าเนินงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกโดยตรง
แก่ประชาชนท่ัวไป

ท่ีด าเนินงานเพ่ือเป็นบริการสาธารณะ
หรือเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค

หรือการท่องเท่ียวของชุมชน

1. ซึ่งไม่ใช่
โรงงานล าดับที1่06

การน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ไม่ใช้แล้วหรือของ
เสียจากโรงงานมาเป็น
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี

การผลิตทาง
อุตสาหกรรม

คลังก๊าซ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ/
ห้องบรรจ/ุโรงเก็บ

2. คลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

เกิน 500,000 ลิตร

3.

4. 5.

6.
เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือ
การค้ าที่ อาจก่ อเหตุ
ร าคาญตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณะสุข

คลังสินค้า/ ไซโล/ 
ห้องเย็น

สถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตาม     
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก



ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (ม.)  
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เขตเมืองริมชายฝั่งทะเลต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรม 

ศูนย์กลางเมืองหลักระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

พาณิชยกรรม
- ศูนย์การค้า, 
- โรงแรม ฯลฯ

การอยู่อาศัย
- คอนโดมิเนียม

- อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ 

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าประแสร์ 
คลองสียัด คลองระบม คลองท่าลาด 

คลองหลวง คลองใหญ่

คลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ 
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองพานทอง 

คลองส าโรง คลองหินลอย 

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ข้อห้ามดังต่อไปน้ี (ต่อ) 

7. 8.จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

9. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

เว้นแต่
(อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป)

การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสนิค้า

9.1 9.2ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 16 ม.

ที่ตั้งอยู่ภายในระยะ 2,000 ม. 
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน

16 ม.

200 ม. 50 ม.

R = 2,000 ม.R = 2,000 ม. ที่ตั้งสถานี



ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (รม.) 

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ข้อห้ามดังต่อไปน้ี (ต่อ) 
เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมที่ดีบริเวณชานเมือง เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับ
ชุมชนเมือง ได้แก่ พื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบศูนย์กลางหลักระดับอ าเภอ และระดับเทศบาลต าบลต่างๆ

ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

โรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน

เว้นแต่ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานกลุ่ม ก. โรงงานกลุ่ม ข.

ท่ีด าเนินงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกโดยตรง
แก่ประชาชนท่ัวไป

ท่ีด าเนินงานเพ่ือเป็นบริการสาธารณะ
หรือเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค

หรือการท่องเท่ียวของชุมชน

1. ซึ่งไม่ใช่
โรงงานล าดับที1่06

การน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
มท่ีไม่ใช้แล้วหรือของ
เสียจากโรงงานมาเป็น
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี

การผลิตทาง
อุตสาหกรรม

2. 3.คลังน้ ามันและ
สถานที่เก็บรักษา
น้ ามัน ลักษณะท่ีสาม

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพื่อการจ าหนา่ย

เกิน 500,000 ลิตร

4. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน

การใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า
แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าประแสร์ 

คลองสียัด คลองระบม คลองท่าลาด 
คลองหลวง คลองใหญ่

200 ม.

คลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองประเวศบรีุรมย์ 
คลองพระองคเ์จ้าไชยานุชิต คลองพานทอง 

คลองส าโรง คลองหินลอย 

50 ม.

16 ม.

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

5.

เว้นแต่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 16 ม.

พาณิชยกรรม
- ศูนย์การค้า, 
- โรงแรม ฯลฯ

การอยู่อาศัย
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

- ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ

สถาบันราชการ 
สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ



ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (ขก.)  

พาณิชยกรรม
- ศูนย์การค้า, 
- โรงแรม ฯลฯ การอยู่อาศัย

- คอนโดมิเนียม
- อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ 

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษส าหรับกิจการพิเศษ 5 เขต

การวิจัยและพัฒนา

EECd
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล

EECi
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก

EECa
เมืองการบินภาคตะวันออก

EECh
เขตส่งเสริมรถไฟความเร็วสูง

เชื่อม 3 สนามบิน
EECmd



ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม (ขอ.)

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เช้ือเพลิง
ชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ

การป้องกัน
ประเทศ

พัฒนา
บุคลากรและ
การศึกษา

การขนส่ง
การบิน และ
โลจิสติกส์

การแพทย์
และสุขภาพ
ครบวงจร

หุ่นยนต์
เพื่อ

อุตสาหกรรม
ดิจิตอล

การท่องเท่ียว
กลุ่มรายได้ดี
การท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ

การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ยานยนต์
สมัยใหม่

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

การแปรรูป
อาหาร

12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

5
อุตสาหกรรมเดิม 
(First S-curve) 

7
อุตสาหกรรมใหม่ 
(New S-curve) 

ยกระดับ

ต่อยอด

อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา

โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จ านวน 23 เขต

พาณิชยกรรม
- ศูนย์การค้า, 
- โรงแรม ฯลฯ

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

การอยู่อาศัย
- คอนโดมิเนียม

- อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ 

เกษตรกรรม



ที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (อ.) 
ข้อห้ามดังต่อไปน้ี ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

เพื่อรองรับ พื้นที่ต่อเนื่องจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และคลังสินค้า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี บริเวณอ าเภอพานทอง อ าเภอบางละมุง 
อ าเภอศรีราชา เชื่อมต่อกลุ่มพื้นที่ในจังหวัดระยอง บริเวณอ าเภอปลวกแดง อ าเภอนิคมพัฒนา ต่อเนื่อง
มายังพ้ืนที่มาบตาพุด

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

1. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

เว้นแต่

จัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม

จัดสรรที่ดินเพ่ือ
การอยู่อาศัย

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยและมี พ้ืนที่ ไม่ เกิน
ร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด

2. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าประแสร์ 
คลองสียัด คลองระบม คลองท่าลาด 

คลองหลวง คลองใหญ่

คลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ 
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองพานทอง 

คลองส าโรง คลองหินลอย 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสนิค้า

200 ม. 50 ม.

3. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรือขนาดใหญ่พิเศษ

อุตสาหกรรม

สถาบันราชการ 
คลังสินค้า

อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
พ้ืนทีตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป



ที่ดินประเภทชุมชนชนบท (ชบ.)
ข้อห้ามดังต่อไปน้ี ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

โดยส่งเสริมเป็นชุมชนและศนูย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

คลองใหญ่ คลองมาบพลงหลวง 
และคลองหลวง

คลองเขาจุก คลองโพล้ คลองกร า คลองระเวิง
คลองชากเจ้าเดียว คลองน้อย คลองประเวศบุรีรมย์ 

คลองพานทอง คลองภูไทร คลองส าโรง คลองหินลอย 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสนิค้า

200 ม. 50 ม.

3. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 4. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารสูงหรือขนาดใหญ่พิเศษ

1. 2. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

การประกอบอุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

เว้นแต่

จัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม

จัดสรรที่ดินเพ่ือ
การอยู่อาศัย

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยและมี พ้ืนที่ ไม่ เกิน
ร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด

เกษตรกรรม/
อนุรักษ์เกษตรกรรม

สถาบันราชการ 

การอยู่อาศัย
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

- ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ

อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
พ้ืนทีตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป



ข้อห้ามดังต่อไปน้ี

จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พาณิชยกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

โรงงาน
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน

2. 4.

เว้นแต่ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ ให้บริการแก่ชุมชนตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานกลุ่ม ก. โรงงานกลุ่ม ข.

ท่ีด าเนินงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกโดยตรง
แก่ประชาชนท่ัวไป

ท่ีด าเนินงานเพ่ือเป็นบริการสาธารณะ
หรือเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค

หรือการท่องเท่ียวของชุมชน

1.

คลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ซึ่งไม่ใช่ 
โรงงาน

ล าดับที1่06

*** โรงงานล าดับที1่06  คือ การน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

เกิน 500,000 ลิตร

เว้นแต่ โรงงานที่ใช้
วัตถุ ดิบจากผลิตผล
การเกษตร

เว้นแต่ โรงงานล าดับที่ 
88 (ที่ไม่ใช้ถ่านหินเป็น
วั ต ถุ ดิ บ )  8 9 ,  1 0 1
และ 105

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพื่อการจ าหนา่ย

3.

เว้นแต่ เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และมีพื้นที่ไม่เกนิร้อยละ ๕ 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด

ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม (สก.)

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

โดยรักษาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งอาหารของพ้ืนที่ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร และสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ 

เกษตรกรรม/
อนุรักษ์เกษตรกรรม

การอยู่อาศัย
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

- ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ

สถาบันราชการ 
สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

6. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรือขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
พ้ืนทีตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป

7. โรงแรม

โรงแรมประเภท ๑ และ ๒ 
(ที่ไม่ใช่อาคารสูง/ ขนาดใหญ่พิเศษ)

คลองเขาจุก คลองโพล้ คลองกร า คลองระเวิง
คลองชากเจ้าเดียว คลองน้อย คลองประเวศบุรีรมย์ 

คลองพานทอง คลองภูไทร คลองส าโรง คลองหินลอย 

50 ม.

5.

เว้นแต่



ข้อห้ามดังต่อไปน้ี ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏริูปทีด่ิน

เพ่ือเกษตรกรรม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ปก.)

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

การอยู่อาศัย
- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

- ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ

สถาบันราชการ สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าประแสร์ 
คลองสียัด คลองระบม คลองท่าลาด 

คลองหลวง คลองใหญ่

คลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ 
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองพานทอง 

คลองส าโรง คลองหินลอย 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสนิค้า

200 ม. 50 ม.

3. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 4. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารสูงหรือขนาดใหญ่พิเศษ

1. 2. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

การประกอบอุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

เว้นแต่

จัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม

จัดสรรที่ดินเพ่ือ
การอยู่อาศัย

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยและมี พ้ืนที่ ไม่ เกิน
ร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด

อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
พ้ืนทีตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป



ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

พาณิชยกรรมการอยู่อาศัย
- บ้านเดี่ยว

- บ้านแฝด ฯลฯ

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ
เกษตรกรรม

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ล.)

โดยก าหนดแนวขนานระยะ 500 เมตร บริเวณชายฝ่ังทะเล แม่น้ าล าคลอง และอ่างเก็บน้ า เพื่อการสงวน
รักษาสภาพการระบายน้ าตามธรรมชาติและป้องกันแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคที่ส าคัญไม่ให้มลพิษไหลลงสู่แม่น้ า 

นันทนาการ ประมง

ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

โรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน

1.

คลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

เกิน 500,000 ลิตร

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพ่ือการจ าหน่าย

9. โรงแรม

โรงแรมประเภท ๑ และ ๒ 
(ที่ไม่ใช่อาคารสูง/ ขนาดใหญ่พิเศษ)

เว้นแต่

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรือขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
พ้ืนทีตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป

8.

7. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน2. คลังสินค้า/ไซโล ห้องเย็น

200 ม.

5. 6.

4.3.

จัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พาณิชยกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน



ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (อป.)

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศที่ส าคัญในอนาคต ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อห้ามดังต่อไปน้ี 

1. คลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

เกิน 500,000 ลิตร

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อ
การจ าหน่าย

2.

3.

4.

จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

5. 6.

พาณิชยกรรมการอยู่อาศัย
- บ้านเดี่ยว

- บ้านแฝด ฯลฯ

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า, ประปา ฯลฯ 

สาธารณูปการ
- โรงเรียน, 

- โรงพยาบาล ฯลฯ

เกษตรกรรม

ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

จัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม



แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
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สถานีดาวเทียม ศรีราชา 1 แห่ง สถาบัน IoT (DEPA CAT)  2 แห่ง

ประเภทก่อสร้างใหม่ประเภทปัจจุบัน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2

ประเภทก่อสร้างใหม่ประเภทปรับปรุง
สถานีดับเพลิง 80 แห่ง สถานีดับเพลิง 3 แห่ง

ท่อส่งก๊าซตามแผน ปตท.

ระบบสาธารณูปโภค1
ประเภทปัจจุบัน

สถานีดับเพลิง 130 แห่ง
โรงไฟฟ้า  84 แห่ง
สถานีไฟฟ้า 35 แห่ง (>115kV)
ท่อส่งก๊าซของ ปตท.

พัฒนาการบริการรองรับความต้องการในกิจกรรมต่าง  ๆ
อย่างทั่วถึง เหมาะสม เพียงพอ และได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม 

1 แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระบบควบคุมและขจดัมลภาวะ

จ.ปทุมธานี

พื้นที่บริการน้ าเสียอนาคต
บ่อบ าบัดน้ าเสีย 51 แห่ง สถานที่ก าจัดกากอุตสาหกรรม 14 แห่ง    

สถานที่ก าจัดขยะ 65 แห่ง          
เขตควบคุมมลพิษ
เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ประเภทปัจจุบัน
สถานที่ก าจัดขยะ 11 แห่ง
บ่อบ าบัดน้ าเสีย 16 แห่ง    

ประเภทปรับปรุง

ระบบควบคมุและขจัดมลภาวะ3
ประเภทก่อสร้างใหม่

พื้นที่บริการน้ าเสียปัจจุบัน
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พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ EEC
ทั้งระบบถนน ระบบราง ทางน้ า ทางอากาศ และระบบขนส่งสาธารณะ และให้สามารถรองรับ

การเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่ EEC กับภูมิภาคอื่น  ๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

ระบบทางหลวง/ถนน1
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในปัจจุบัน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการถนนวงแหวนเลี่ยงเมือง

ขนาดเขตทาง 25 เมตร
ขนาดเขตทาง 30 เมตร
ขนาดเขตทาง 40 เมตร
ขนาดเขตทาง 60 เมตร

โครงการถนนตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

ระบบราง2
ทางรถไฟทางเดี่ยวในปัจจุบัน
ทางรถไฟทางคู่ในปัจจุบัน
สถานีรถไฟในปัจจุบัน
โครงการรถไฟทางคู่
โครงการรถไฟความเร็วสูง

โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟ
โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ
โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง

ท่าเรือ3 ท่าเรือที่ส าคัญในปัจจุบัน
โครงการปรับปรุงท่าเรือ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร5 สถานีขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบัน

ท่าอากาศยาน4 โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน

พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงครอบคลุมเขตพื้นที่เมือง
และชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ 

แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง2
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➢ จัดวางระบบชุมชนเมืองและการตัง้ถิ่นฐานตามศกัยภาพ และก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ให้กระจายความเจริญสูเ่มืองในระดับต่างๆ ภายในพื้นที่อย่างเหมาะสม

➢ พัฒนาระบบกลุ่มเมือง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
➢ ส่งเสริมและพัฒนาเมืองเดิมให้น่าอยู่ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ
➢ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองและชุมชนให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิต 

อนุรักษ์ และรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชน

ล าดับศักย์เมือง1 ย่านชุมชนที่ควรค่าอนุรักษ์2

เมืองศูนย์กลางระดับประเทศและภาค

เมืองศูนย์กลางระดับจังหวัด

เมืองศูนย์กลางระดับอ าเภอ

เมืองศูนย์กลางระดับต าบล/ชุมชนขนาดเล็ก

ชุมชนตลาด/การค้า

ชุมชนริมน้ า

ชุมชนชายฝั่งทะเล

เมืองศูนย์กลางระดับต าบล/ชุมชนขนาดเล็ก 
จ านวน 55 แห่ง (ต่ ากว่า 10,000 คน) เช่น 
ทต.แปลงยาว ทต.ปลวกแดง ทต.เกาะจันทร์ 
ทต.บ้านค่าย

เมืองศูนย์กลางระดับอ าเภอ จ านวน 34 แห่ง 
(10,001-25,000 คน) เช่น ทต.เชิงเนิน ทต.บ้านเพ 
ทต.บางเสร่ ทต.โป่ง ทต.มาบข่าพัฒนา

เมืองศูนย์กลางระดับจังหวัด
จ านวน 14 แห่ง (25,001–50,000 คน) 
เช่น ทม.ฉะเชิงเทรา ทต.เขตรอุดมศักดิ์ 
ทม.อ่างศิลา ทต.หนองปลาไหล ทม.ศรีราชา

เมืองศูนย์กลางระดับประเทศและภาค 
จ านวน 9 แห่ง (50,001–200,000 คน)  เช่น 
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เมืองพัทยา ทน.แหลมฉบัง 
ทม.มาบตาพุด ทน.ระยอง ทม.บ้านสวน

แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม3
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ปรับปรุงแหล่งน  าธรรมชาติ 
ปรับปรุงคลองเพ่ือการระบายน  า
พัฒนาพื นที่น  าท่วมซ  าซากเป็นแก้มลิง
ปรับปรุงระบบระบายน  า และป้องกันน  าท่วมเมืองพัทยา

ก่อสร้างพื นที่ปิดล้อมชุมชน  10  แห่ง
ก่อสร้างคันป้องกันน  าท่วม
ก่อสร้างท่อ/อุโมงค์ผันน  า

ประเภทก่อสร้างใหม่ประเภทปรับปรุง
ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม3

พัฒนาการบริการรองรับความต้องการใช้น้ าอย่างทั่วถึง  เหมาะสม เพียงพอและได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า  ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

ประเภทก่อสร้างใหม่

ประเภทปรับปรุง
อ่างเก็บน  า 7 แห่ง
ปรับปรุงคลองเพ่ือผันน  าไปอ่างเก็บน  า 

อ่างเก็บน  า 6 แห่ง
ก่อสร้างท่อส่งน  า

ระบบบริหารจัดการน้ าต้นทุน1
ประเภทปัจจุบัน

อ่างเก็บน  า 16 แห่ง
แนวท่อส่งน  า
แนวท่อจ่ายน  า
ขอบเขตพื นที่ชลประทาน

โรงผลิตน  าประปา  3 แห่ง 
ประเภทก่อสร้างใหม่

พื นที่ให้บริการประปาอนาคต

ระบบประปา2

โรงผลิตน  าประปา  42 แห่ง
พื นที่ให้บริการประปาปัจจุบัน 

ประเภทปรับปรุง

แผนผังระบบบริหารจัดการน้ า4
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พื้นที่ป้องกันอุบัติภัย1

แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย

ประเภทปัจจุบัน

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน และบริหารจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี การจัดเก็บ
และวัตถุอันตราย การผลิต และการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและปลอดภัย

ท่าเรือ
ท่าอากาศยาน
สถานีรถไฟ
โรงไฟฟ้า
โรงแยกก๊าซ
คลังน้ ามัน
คลังก๊าซ LPG
สถานีรถไฟขนถ่ายน้ ามัน

ท่อส่งก๊าซ
เส้นทางหลักขนส่งวัตถุอันตราย
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาอุตสาหกรรม
เขตควบคุมมลพิษ
เขตคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อม

5

ระบบป้องกันอุบัติภัย2

ประเภทปัจจุบัน

รพ. รองรับอุบัติภัย  
รพ. รองรับอุบัติภัย (ปรับปรุง) 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานีดับเพลิง  
ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. 3 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป

โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง
โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

ประเภทก่อสร้างใหม่



มาตรการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
และการประกอบกิจการ

ก าหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์
ส่งเสริมการขับเคลื่อนสู่ Bio - Circular - Green Economy
โดยใช้ทรัพยากร วัตถุ ดิบ พลังงาน การจัดส่งร่วมกัน 
เพ่ือช่วยประหยัดการใช้พลังงาน  ลดการปล่อยของเสีย     
หรือมีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) 

ก าหนดพื้นที่แนวกันชนเพื่อเป็นแนวป้องกันมลพิษ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการปัญหาระยะห่างระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชน และลดผลกระทบต่อพื นที่ชุมชน
โดยรอบ

ส่ ง เสริ มการพัฒนาเ มือง อุตสาหกรรม       
เชิงนิเวศ  ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสะอาด     
การน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม วางแผน
ระบบการผลิตเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 

พัฒนาพื้นที่โดยมีการป้องกัน และลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

พื้นที่อุตสาหกรรมจะต้องมีแหล่งน้ าในพื้นที่
เพื่อส ารองน้ าดิบไว้ใช้ประโยชน์ และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม จะต้องไม่
ส่งผลต่อสภาพน้ าท่วมของพ้ืนที่ใกล้เคียง

มีชุมชนเมืองอุตสาหกรรม.
เ พ่ือสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับ          
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ( Job and Housing Balance)
ที่มีความน่าอยู่ยั่งยืน เพ่ือให้แรงงานมีความ
เป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก าหนดเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
และภายในโรงงาน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ
ลดมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ และเพ่ิมพื นท่ีน  าซึมผ่านได้

ก า ร ป ร ะกอ บก า ร น ิค มอ ุต ส า หก ร ร ม      
สวนอุตสาหกรรม หรือโรงงานขนาดใหญ่ 
ต ้อ ง จ ัด ใ ห ้ม ีร ะ บ บ จ ัด ก า ร ก า ก
อุตสาหกรรม ระบบการจัดการของเสีย 
ขยะมูลฝอย 
ให้เพียงพอต่อการรองรับและจัดการได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ

พัฒนาระบบโครงข่ ายคมนาคมขนส่ ง       
ให้เชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างสะดวก
และปลอดภัย
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนและเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง



ขอบคุณ





จ.ฉะเชิงเทรา

จ.สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

จ.สระแก้ว

จ.จันทบุรี

จ.ปราจีนบุรี

อ.บางปะกง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

อ.บางน้ าเปร้ียว

อ.สนามชัยเขต

อ.พนมสารคาม

อ.ราชสาส์น

อ.บางคล้า

อ.คลองเขื่อน

อ.บ้านโพธิ์

อ.แปลงยาว

อ.ท่าตะเกียบ

จ. ชลบุรี

จ. นครนายก
จ. ปทุมธานี

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2580สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2560

พื้นที่เกษตรกรรม
70.41%

พื้นที่พัฒนา
เมือง

5.39%

อ่ืน ๆ3.13%

พื้นที่
อุตสาหกรรม
1.35 %

พ้ืนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

19.73%

พื้นที่เกษตรกรรม

64.52%

พื้นที่พัฒนา
เมือง

7.86%

อ่ืน ๆ1.6%
พื้นที่

อุตสาหกรรม
2.14 %

พ้ืนท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

23.88%

การใช้ประโยชน์ในทีด่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2580
พื้นที่รวม 3,344,375 ไร่ รองรับประชากร 1,393,405 คน

พื นที่พัฒนาเมือง/ชุมชน เดิม 180,281 ไร่ (5.39 %) เพ่ิมขึ น 263,029 ไร่ (7.86 %) 
พื นที่พัฒนาอุตสาหกรรม เดิม 45,079 ไร่ (1.35 %) เพ่ิมขึ น 71,472 ไร่ (2.14 %) 
พื นที่พัฒนาชนบทและเกษตรกรรม เดิม 2,354,691 ไร่ (70.41 %) เพิ่มขึ น 2,157,863 ไร่ (64.52 %) 
พื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เดิม 659,682 ไร่ (19.73 %) เพ่ิมขึ น 798,568 ไร่ (23.88 %)

เมืองอยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร และ EEC
➢ ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์รักษาพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยรักษาพื นที่เกษตรกรรม

ในเขตชลประทานด้านตะวันออก 888,771 ไร่ (25.98 %) และมีพื นที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
933,366 ไร่ (27.91 %) 

➢ ให้ความส าคัญการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยรักษาพื นที่ป่าไม้ทางด้านตะวันตก และก าหนดพื นที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะ 500 เมตร บริเวณริมแม่น  าบางปะกง คลองระบม คลองสียัด ปากแม่น  า พื นที่ป่าชายเลน

➢ พัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวที่อยู่อาศัย ในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และบางปะกง
➢ พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก ในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง พนมสารคาม และ

อ าเภอแปลงยาว บริเวณท่ีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต่อเนื่องกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304


