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บทที� 1 

ความเป็นมา 
 

 ปัจจบุนั รัฐบาลได้กําหนดยทุธศาสตร์ชาติ  20  ปี รวมทั �งนโยบายในการพฒันาเชิงพื �นที� โดยมเีป้าหมายที�

จะพฒันาพื �นที�ในภาคตะวนัออกทั �งหมด 3 จงัหวดั อนัได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง ให้เป็นพื �นที�

อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ซึ�งมีโครงการลงทนุและพฒันาโครงสร้างพื �นฐานที�สําคญั ได้แก่ การพฒันาสนามบิน

นานาชาติอูต่ะเภา ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวนัออก (Eastern Airport City) เตรียมรับผู้โดยสาร  15,300,600 ล้าน

คนในอนาคต, พฒันา 3  ท่าเรือนํ �าลกึ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบงัระยะที� 3, ท่าเรือมาบตาพดุและสตัหีบ, รถไฟความเร็ว

สงูเชื�อมตอ่ 3 สนามบิน เป็นต้น  รวมทั �งได้ ประกาศให้พื �นที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง เป็นเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC.)  และกําหนดเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ �น เพื�อพฒันาและ

สง่เสริมอตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเพื�อสง่เสริมให้เกิดกิจการที�เกี�ยวเนื�องหรือเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาและสง่เสริม

อตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ  โดยอาจรวมถึงอตุสาหกรรมการบริการ อตุสาหกรรมท่องเที�ยวและการจดัประชมุ หรือ

อตุสาหกรรมอื�นใดด้วยก็ได้  โดยร่างพระราชบญัญัติเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. ...ได้กําหนดอตุสาหกรรม

เป้าหมายพิเศษที�เกี�ยวข้อง ได้แก่  ยานยนต์สมยัใหม,่ อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ, การท่องเที�ยวกลุม่รายได้ดีและการท่อง

เที�ยงเชิงสขุภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, การแปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์และออโตเมชั�น, การบินและโลจิสตกิส์

, เชื �อเพลิงชีวภาพและเคมชีีวภาพ, ดิจิทลั และการแพทย์ครบวงจรซึ�งเป็นกลุม่อตุสาหกรรมที�จะช่วยขบัเคลื�อน

เศรษฐกิจเพื�ออนาคต (New Engine of Growth) และเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศโดยภาพรวม 

 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็น บริษัท ในกลุม่ เครือ เจริญ โภคภณัฑ์  เป็นหนึ�งในผู้ นําในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มโีครงการ คอนโดมิเนียม โรงแรม ศนูย์การค้า อาคารสํานักงาน และศนูย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ซึ�งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯจึงสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลโดย 

ร่วมกบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื�อจัดตั �ง “นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง” บนพื �นที�ต่อเนื�องของ

ตําบลมาบขา่ ตําบลนิคมพฒันา อําเภอนิคมพัฒนา และตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวดัระยอง จํานวน

พื �นที�โครงการ 3,068 ไร่ โดย มีความพร้อมในการยกระดบัเป็นเขตสง่เสริม เพื�อกิจการอตุสาหกรรม และเพื�อรองรบัการลงทนุ

ใน กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ที�ใช้เทคโนโลยีขั �นสงูและทนัสมยัอื�นๆ โดยที�ตั �งของโครงการมีโครงสร้างพื �นฐานและ

ระบบสาธารณปูโภคที�เอื �ออํานวยตอ่การลงทนุมีระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการอย่างครบถ้วน  

 ทําเลที�ตั �งของ โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง อยู่ตรงข้ามกบัสถาบนัการศกึษาที�สําคญัของจงัหวดั

ระยอง จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ระยอง และวิทยาลยัเทคนิคบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง ซึ�งเป็นแหลง่ผลติบคุคลากรที�สําคญัรองรับการขยายตวั 

อตุสาหกรรมที�จะเกิดในโครงการ อีกทั �งจะก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ให้แก่ชมุชนโดยรอบพื �นที�ของ

โครงการ 
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 โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง ห่างจาก ท่าเรือมาบตาพดุ  16 กิโลเมตร ห่างสนามบินอูต่ะเภา

ประมาณ 35 กิโลเมตร, และท่าเรือแหลม-ฉบงั 60 กิโลเมตร   
 

 

             
รูปที� 1-1 ที�ตั �งนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง 
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บทที� 2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซ.ีพี. ระยอง เป็นนิคมอตุสาหกรรมร่วมดําเนินงานกบัการนิคมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย จดัตั �งขึ �นโดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี � 

1.เพื�อรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ที�มกีารใช้เทคโนโลยีขั �นสงูสร้างนวตักรรมและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม

สําหรับ นกัลงทนุที�สื�อสารกนัโดยใช้ภาษาจีนสอดคล้องกบั  

1.1  พระราชบญัญัติเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ... จะประกาศใช้   

1.2  คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจะประกาศกําหนดในอนาคต 

2.เพื�อรองรับอตุสาหกรรมที�มกีารนํา นวตักรรมและเทคโลยีที�ทนัสมยัมาใช้ (เพื�อรองรับนกัลงทุนที�สื�อสาร โดย

ใช้ภาษาจีนหรือชาวไทย) ซึ�งเกี�ยวเนื�องตลอดจนช่วยในการพฒันาและสนับสนุนอตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที�อยู่ใน

พื �นที�มีการขยายตวัและมีมลูคา่เพิ�ม 

3.เพื�อบริหารจัดการเขตพื �นที�สําหรับการประกอบอตุสาหกรรม การค้าและบริการ ตลอดจนจัดให้มีบริการ

ระบบสาธารณูปโภค สิ�งแวดล้อม และบริการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เพื�อให้การประกอบอุตสาหกรรมมี

มาตรฐานสากล มีความปลอดภยัตอ่ชมุชนและสิ�งแวดล้อม 

4.เพื�อสง่เสริมให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ที�สําคญั ในภมูิภาคตะวนัออก   

5.เป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุ การศกึษาของนกัเรียนและนกัศกึษา ของทั �ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาลยัเทคนิคบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง  

                                 
รูปที� 2-1 แผนภาพอตุสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve (ที�มา: กระทรวงอตุสาหกรรม) 
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บทที� 3 

ผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการ  

มูลค่าการลงทุนจากผู้ประกอบการในพื �นที�โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซ.ีพี. ระยอง 

 ปัจจบุนัโครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง จงัหวดัระยอง   อยู่ระหวา่งการดําเนินการ ยื�นเรื�องจดัตั �ง

เป็นนิคมร่วมดําเนินการกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พฒันาที�ดินบนพื �นที�โดยรวมประมาณ 3,068-1-15 

ไร่ (3,068.29 ไร่)โดยแบ่งเป็นพื �นที�ระบบสาธารณปูโภค 440-3-15 ไร่, พื �นที�สีเขียวและแนวกนัชน 309-1-00 ไร่ , 

อาคารสํานกังานและพื �นที�พาณิชยกรรม สํานกังาน 112-2-00 ไร่ และเป็นพื �นที�เพื�อรองรับประเภทและกลุม่

อตุสาหกรรมตามวตัถปุระสงค์ และเป้าหมายข้อ  2 ประมาณ 2,205-3-00  ไร่ ทั �งนี � ในการศกึษาความเป็นไปได้ ใน

การดําเนนิการ โครงการได้พิจารณาและแบ่งสดัสว่นของประเภทกลุม่อตุสาหกรรม ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการ

พฒันาอตุสาหกรรมของเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื�อกิจการอตุสาหกรรมของโครงการเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวนัออก ดงันี � 

1. อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ( Intelligent Electronics Industry ) โดยคิดเป็นพื �นที�ประมาณ 30% 

ของพื �นที�ขายอตุสาหกรรมทั�วไป หรือประมาณ 920.48 ไร่ ประเมินการลงทนุจากผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนี � 

ประมาณ 23,012 ล้านบาท  

2. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ( Medical Hub) โดยคิดเป็นพื �นที�ประมาณ 25% ของพื �นที�ขายอตุสาหกรรม

ทั�วไป หรือประมาณ 767.07 ไร่ ประเมินการลงทนุจากผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนี � ประมาณ 23,012 ล้าน

บาท  

3. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next- Generation Automotive ) โดยคิดเป็นพื �นที�ประมาณ 15% ของพื �นที�

ขายอตุสาหกรรมทั�วไป หรือประมาณ 460.24 ไร่ ประเมินการลงทนุจากผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนี � ประมาณ 

11,506 ล้านบาท  

4. อุตสาหกรรมดจิตัิล (Digital Industry) โดยคิดเป็นพื �นที�ประมาณ 15% ของพื �นที�ขายอตุสาหกรรมทั�วไป หรือ

ประมาณ 460.24 ไร่ ประเมินการลงทนุจากผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนี � ประมาณ 11,506 ล้านบาท 

5. การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) โดยคิดเป็นพื �นที�ประมาณ 15% ของพื �นที�ขายอตุสาหกรรมทั�วไป หรือ

ประมาณ 460.24 ไร่ ประเมินการลงทนุจากผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมนี � ประมาณ 9,204.8 ล้านบาท        

สําหรับการประมาณการเงินลงทนุจากนกัลงทนุในแตล่ะอตุสาหกรรมคํานวณจากมลูคา่การลงทนุตอ่ไร่เฉลี�ย 

(Estimated Average  Investment Value per Rai)  ของแตล่ะอตุสาหกรรม สรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี �  
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ตาราง 3-1 ตารางแสดง ประมาณเงินลงทนุแยกตามกลุม่อตุสาหกรรม โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง 

ลาํดบั ประเภท อตุสาหกรรม 
พื �นที�อตุสาหกรรม 

(ไร่) 

สดัสว่นพื �นที� หน่วยการลงทนุ 

(%) (ไร่) (ล้านบาท/ไร่) (ล้านบาท) 

1 อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิคอจัฉริยะ 

2,205.75 

30 661.73 25 16,543.13 

2 อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 25 551.44 30 16,543.13 

3 อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 15 330.86 25 8,271.56 

4 อตุสาหกรรมดิจิตลั 15 330.86 25 8,271.56 

5 อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 15 330.86 20 6,617.25 

    
2,205.75 

 
56,246.63 

ดงันั �น เมื�อรวมประมาณการมลูคา่การลงทนุรวม ทั �ง 5  อตุสาหกรรม เป้าหมายคิดเป็นมลูคา่การลงทุนรวมใน 

โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง จงัหวดัระยอง เบื �องต้นโดยประมาณ 56,246.63  ล้านบาท (คิดเป็นประมาณ 

11.25 % ของเป้าหมายการลงทนุด้านอตุสาหกรรมของพื �นที�พฒันาเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษ  

ทั �งนี �มลูคา่การลงทนุดงัลา่ว ยงัไมร่วมมลูคา่การลงทนุในสว่นของผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรม และผู้พฒันา

สาธารณปูโภค (ระบบผลตินํ �า, ระบบบําบดันํ �าเสยี และสถานีไฟฟ้าย่อย) รวมถึงเงินลงทนุของ ผู้พฒันาพื �นที�พาณิชยก

รรมในนิคมนอกจากนี � ประมาณการมลูคา่การลงทนุดงักลา่วยงัไมไ่ด้ พิจารณามลูคา่ทางเศรษฐกจิที�ผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมเป้าหมายจะก่อให้เกิด อาทิ มลูคา่การจ้างงาน มลูคา่การขายผลิตภณัฑ์ มลูคา่การสง่ออก มลูคา่ภาษีที�

รัฐบาลสามารถจดัเกบ็ได้จากผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น 

 

รูปที� 3-1 สดัสว่นของกลุม่ประเภทอตุสาหกรรม โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง 

56, 246.63 ลา้น
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รูปที� 3-2 ผงัการใช้ประโยชน์ที�ดนิการประเภทอตุสาหกรรม โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง 
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บทที� 4 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการกาํหนดเขตส่งเสริม 
 

โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง (เขตสง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื�อกิจการอตุสาหกรรม) จะช่วยส่งเสริม

และสนับสนุนให้นักลงทุนทั �งในและต่างประเทศ(โดยเฉพาะนักลงทุนที�สื�อสารกันโดยใช้ภาษาจีนหรือชาวไทย)ที�

ตดัสินใจเข้ามาลงทนุ ซึ�งจะเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัระดบัอาเซียน  โดยผลที�คาดวา่จะได้รบัจากการ

กําหนดเขตสง่เสริม ดงันี � 

   1. เป็นการดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ สําหรับผู้ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมที�ได้ รับคดัเลือก ซึ�งจะ

ช่วยให้เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับภาครัฐ อนัจะช่วยให้ เกิดการเติบโตของผลิตภณัฑ์ มวลรวมของ

ประเทศ (GDP) และจะช่วยผลกัดนัการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามกับดกัประเทศรายได้ปานกลาง สู่

ประเทศรายได้สงู ซึ�งสอดคล้องกบัแนวคิดการขบัเคลื�อนประเทศไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ที�มีเป้าหมายใน

การผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางสูป่ระเทศรายได้สงูภายใน 20 

ปีจากนี � และตอบโจทย์หลกั 3 ด้าน คือ การเติบโตของผลิตภาพ (Productivity growth) การลดความเหลื�อมลํ �า 

(Inclusive growth) และการเติบโตที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม (Green growth)     

2. เพิ�มความน่าเชื�อถือและเป็นข้อมลูสําคญัให้กับนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน(เพื�อรองรับนักลงทุนที�

สื�อสารกันโดยใช้ภาษาจีนหรือชาวไทย) ซึ�งพื �นที�ที�ถูกกําหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนั �น ภาครัฐมีการ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จึงช่วยให้ลดระยะเวลาและเอื �ออํานวยให้ผู้ประกอบกิจการกลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย  ตดัสินใจเข้ามาลงทนุเพิ�มมากยิ�งขึ �น 

3 .เป็นการสง่เสริมและสนับสนุน การศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา ของทั �ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวดัระยอง ซึ�งจะสนับสนุนให้ เกิดการ

พฒันาสถาบนัการศกึษา และหลกัสตูรการศกึษาที�เป็นไปตามความต้องการของตลาด    

    4. สร้างความเจริญไปอยู่พื �นที�ที� เหมาะสมและมีศักยภาพ เนื�องจาก การสร้างนิคมอุตสาหกรรม เป็นการ 

พฒันาพื �นที�เศรษฐกิจ ที�มีผงัการใช้ประโยชน์ที�ดิน และโครงสร้างพื �นฐานอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง ซึ�งนอกจากจะ

ช่วยสน ับสนนุการพฒันาเมือง แล้วยงัช่วยยกระดบัความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนรอบข้าง 

5. ช่วยยกระดบัความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบข้างให้ดีขึ �น โดยจะเกิดการพัฒนาระบบ

สาธารณปูโภคในพื �นที�โครงการและโดยรอบโครงการ เช่น ถนน ระบบนํ �า โรงไฟฟ้า อา่งเก็บนํ �า เป็นต้น  

6. เพื�อสง่เสริมให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ที�สําคญั ในภมูิภาคตะวนัออก   
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บทที� 5 

รายละเอียดโครงการ ประเภทอุตสาหกรรมหรือกิจการที�จะสงเสริมในพื �นที� 
 

รายละเอียดโครงการ  

โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง เป็นนิคมอตุสาหกรรมภายใต้การร่วมดําเนินการระหว่างการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ก.น.อ.) และบริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด(มหาชน) โดยออกแบบตามข้อบังคับ

คณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยวา่ด้วยมาตรฐานระบบสาธารณปูโภคสิ�งอํานวยความสะดวกและ

บริการสําหรับนิคมอตุสาหกรรมเชิงนิ เวศ พ.ศ. 2557 

1.ที�ตั �งโครงการ   

ตั �งอยู่ในเขตพื �นที� ตําบลมาบขา่, ตําบลมาบขา่พฒันา อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง และ ตําบลหนอง

ละลอก อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยองมี พื �นที�ประมาณ 3,068-1-15 ไร่ โดยมี อาณาเขตติดตอ่โดยรอบพื �นที�มี ดงันี �  

ทิศเหนือ          ติดตอ่กบั   ทางหลวงหมายเลข 3371 (ถ.มาบตอง-นิคมสร้างตนเอง) และที�ดนิเอกชน  

ทิศใต้              ติดตอ่กบั   ที�ดินเอกชนและเขตประกอบการระยองอินดสัเตรียลปาร์ค  

ทิศตะวนัออก  ติดตอ่กบั    ทางหลวงหมายเลข 3143 (ถ.หนองละลอก-บ้านคา่ย) และที�ดนิเอกชน  

ทิศตะวนัตก    ติดตอ่กบั    ทางหลวงหมายเขต 3191 (ถ.มาบขา่-ปลวกแดง) และที�ดนิเอกชน  

 

               
 

รูปที� 5-1 ทําเลที�ตั �งของโครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง 
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2. แนวคดิในการวางผังแม่บท  

         บริษัทออกแบบ พื �นที�รองรับการก่อสร้างเป็นพื �นที�โรงงานตามกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายรวมถึงการก่อสร้าง

ระบบ สาธารณปูโภคและสิ�งอํานวยความสะดวกตา่งๆ เชน่ ระบบถนนไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ระบบรวบรวมนํ �าฝนและ 

ป้องกนันํ �าท่วมระบบผลิตนํ �าประปาและระบบบําบดันํ �าเสยีสว่นกลางเป็นต้น เพื�อรองรับความต้องการ ของโรงงาน

อตุสาหกรรมตามกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายที�จะเข้ามาดําเนินกิจการในอนาคตทั �งนี � โครงการ ได้ออกแบบจดัสรรการ

ใช้ประโยชน์ที�ดินโดยแยกตามลกัษณะกิจกรรมของพื �นที�นั �นๆ สําหรับสดัสว่นการใช้ ประโยชน์ที�ดินแตล่ะประเภท ซึ�งมี

รายละเอยีดดงันี �  

 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที�ดิน 
จาํนวน 

ร้อยละ 
(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

1. พื �นที�ประกอบกิจการ 
  

     •  เขตอุตสาหกรรมทั�วไป 2,205 - 3 - 00 71.89% 

     •  เขตประกอบการเสรี 0 0 

     •  เขตพาณิชยกรรม 112 - 2 - 00 3.67% 

     •  เขตที�พกัอาศัย 0 0 

2.  พื �นที�ระบบสาธารณูปโภค 440 - 3 - 15 14.36% 

     •  ถนนและระบบระบายนํ �า 218 - 2 - 15 
 

     •  บ่อหน่วงนํ �าและอ่างเก็บนํ �าดิบ 141 - 1 - 00 
 

     •  ระบบบําบัดนํ �าเสีย 23 - 3 - 00 
 

     •  ระบบผลิตนํ �าและจ่ายประปา 9 -3 - 00 
 

     •  สถานีไฟฟ้าย่อย  8 -2 -00 
 

     •  จอดรถสว่นกลาง 10 - 0 - 00 
 

     •  พื �นทีตั �งสาํนกังานและศนูย์เฝ้าระวัง 2 - 0 - 00 
 

     •  ถนน service กว้าง 2.50 เมตร 27 - 0 - 00 
 

3.  พื �นที�สีเขียว    309 - 1 - 00 10.08% 

4.  พื �นที�อื�นๆ (ระบ)ุ.................... 0 0 

รวมพื �นที�ทั �งหมด 3,068-01-15 100.00% 
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รูปที� 5-2 ผงัการใช้ประโยชนืพื �นที�ใช้สอย ของ โครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง 
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รูปที� 5-3 ผงัการ แบ่ง Phase การขายและการพฒันาโครงการ 
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3. กรรมสิทธิ�ที�ดินและพื �นที�สาธารณประโยชน์ 

 พื �นที�โครงการทั �งหมดเป็นกรรมสิทธิ�ที�ดินของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) มี โฉนดที�ดนิ 130 ฉบบั  

 

 

รูปที� 5-4 ผงัตอ่โฉนดของพื �นที� 
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4. กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

1. อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ( Intelligent Electronics Industry )  

 โดย มกีลุม่อตุสาหกรรมย่อยเพิ�มเติมดงันี � 

 1.1 ยกระดบัอตุสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที�มีความซบัซ้อนมากขึ �น 

 1.2 ผลิตระบบอิเลก็ทรอนิกสที์�ใช้ในยานยนต์ และอปุกรณ์ที�ใช้กบัผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์อื�นๆ โดยเฉพาะ

ผลิตภณัฑ์ที�ใช้เทคโนโลยีสงู เช่น อปุกรณ์โทรคมนาคม 

 1.3 ออกแบบและผลิตระบบที�อยู่อาศยัอจัฉริยะ และเครื�องใช้ไฟฟ้าอจัฉริยะ (SmartAppliances) ซึ�ง

เชื�อมตอ่กบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) 

 1.4 ออกแบบและผลิตอปุกรณ์ระบบอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทสวมใส ่เช่น Fitbits 

 1.5 การออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดเลก็(Microelectronics) และ

การออกแบบระบบฝังตวั (Embedded Systems) รวมถึงการผลิตสารหรือแผน่ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์

    1.6 อื�นที�เกี�ยวข้องกบักิจการ ประเภทอตุสาหกรรมนี � 

2. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ( Medical Hub) 

  ตอ่ยอดจาก ธรุกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที�ยวเชิงสขุภาพที�ประเทศไทยมีฐานเดิมที� แขง็แรง โดย

เพิ�มธรุกิจด้านอปุกรณ์ทางการแพทย์ และอตุสาหกรรมเวชภณัฑ์จากพื �นฐานด้านการเกษตรและเคมชีีวภาพ 

อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของไทยจะประกอบด้วย 3 สว่น คือ  

 2.1 อตุสาหกรรมการให้บริการสมยัใหม ่การวิจยั 

 2.2 อตุสาหกรรมผลิตอปุกรณ์ทางการแพทย์  

 2.3 อตุสาหกรรมการวิจยัยา-ผลิตเวชภณัฑ์ 

    2.4 อื�นที�เกี�ยวข้องกบักิจการ ประเภทอตุสาหกรรมนี � 

3. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next- Generation Automotive )  

 เป็นอตุสาหกรรมที�ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเทคโนโลยีสมยัใหม ่ดงันั �นเพื�อสนบัสนนุการเติบโตใน

อนาคตอย่างตอ่เนื�อง จึงมุง่เน้นสาขาตา่งๆของอตุสาหกรรมยานยนต์ดงันี � 

 3.1 พฒันาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเริ�มจากการประกอบร่วมกบัผู้ผลิต (OEM) เพื�อนําไปสู่

อตุสาหกรรมแบตเตอรรี�และระบบขบัเคลื�อนรถไฟฟ้า 

 3.2 ขยายธรุกิจในห่วงโซ่คณุคา่ของอตุสาหกรรมยานยนต ์โดยเฉพาะในด้านการออกแบบและจดัทํา

ต้นแบบ (Surface Integration Design & Prototyping) 

 3.3 สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที�มปีระสิทธิภาพและความแมน่ยําสงู (Catalytic Manufacturing) 
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 3.4 พฒันาธรุกิจอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และชิ �นสว่นรถยนต์ที�ก้าวทนัมาตรฐานโลก เช่น ชนสว่นระบบความ

ปลอดภยั ชนสว่นระบบกําลงัสง่ (Transmission System Parts) 

 3.5 ผลิตจกัรยานยนต์ (ขนาดมากกวา่ 248 cc) โดยมีการขึ �นรูปชิ �นสว่นของ เครื�องยนต ์

    3.6 อื�นที�เกี�ยวข้องกบักิจการ ประเภทอตุสาหกรรมนี � 

4. อุตสาหกรรมดิจตัิล (Digital Industry)  

 4.1 ธรุกิจพฒันาและให้บริการซอฟต์แวร์ ทั �ง Embedded Software, Enterprise Software และ Digital 

Content และสามารถพฒันาเป็น พื �นที�นิคม Software Park 

 4.2 ธรุกิจพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ทั �งในและตา่งประเทศ (Domestic and International E-commerce 

Player) รวมถึงการยกระดบัภาคการค้าปลีกของไทยสูก่ารใช้ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 

 4.3 การสร้างสิ�งแวดล้อมที�เอื �อตอ่การเริ�มต้นธรุกิจ (Start Up) สําหรับผู้บริโภคในประเทศ และดงึดดู 

ผู้ประกอบการ E-commerce ตา่งชาติให้เข้ามาลงทนุ 

 4.4 การจดัตั �งศนูย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพื�อให้บริการการ

วิเคราะห์ข้อมลูเจาะลกึของตลาด (Consumer Insights) แก่ธรุกิจทั �งในและตา่งประเทศ ทั �งนี � สามารถพฒันาเป็นพื �นที�

นิคม Data Center 

 4.4 บริการเกี�ยวกบัหน่วยจดัเก็บข้อมลูและการประมวลผลออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกนั

อนัตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) เพื�อให้ธรุกิจตา่งๆ มีความคลอ่งตวัและเติบโตได้ด้วยการใช้ระบบดจิิทลั 

 4.5 พฒันาเมืองอจัฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีการเชื�อมตอ่อินเทอร์เน็ตของ อปุกรณ์ตา่งๆ (Internet of Things - 

Enabled Smart City) ซึ�งจะเป็นการ พฒันาตอ่ยอดอตุสาหกรรมโทรคมนาคมและอิเลก็ทรอนิกสเ์พื�อการยกระดบั 

คณุภาพชีวิต 

 4.6 อตุสาหกรรมสื�อสร้างสรรค์และแอนิเมชั�น (Creative Media and Animation) โดยตอ่ยอดจากศกัยภาพ

ด้านการออกแบบ เพื�อยกระดบัสู ่การเป็นเจ้าของเนื �อหาและร่วมลงทนุกบับริษัทสตดูิโอแอนิเมชั�นระดบัโลก 

 4.7 ศนูย์นวตักรรม วิจยั และออกแบบ สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์อนาคตโดยพฒันาศกัยภาพเพื�อโอกาส

ในการจําหน่ายนวตักรรมสูป่ระเทศกําลงัพฒันาอื�นๆ ในภมูิภาคใกล้เคยีง 
    4.8 อื�นที�เกี�ยวข้องกบักิจการ ประเภทอตุสาหกรรมนี � 

 5. การแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  

 เป็นอตุสาหกรรมที�ใช้จํานวนแรงงานมากที�สดุ มีมลูคา่การลงทนุสงูที�สดุ มีมลูคา่เพิ�มสงูที�สดุ และมกีาร

ลงทนุด้านวจิยัและพฒันาสงูที�สดุในบรรดาสาขาตา่งๆ ของภาคอตุสาหกรรมการผลิตไทย ในปัจจบุนัมีแนวโน้มการ

เปลี�ยนแปลงในตลาดอาหารทั�วโลกอยู่ 3 แขนง ซึ�งมีโอกาสสง่ผลกระทบตอ่ อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร แนวโน้ม

ดงักลา่ว ได้แก ่ 
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 5.1 ความต้องการมาตรฐานความปลอดภยัและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ที�

สงูขึ �น จากผู้บริโภคอาหาร  

 5.2 การเพิ�มขึ �นของความต้องการบริโภคอาหารเพื�อสขุภาพและผลิตภณัฑ์อาหารเสริม  

 5.3 การพฒันาผลิตภณัฑ์จากแหลง่โปรตีนทางเลือกซึ�งใช้พลงังาน ทรัพยากร และต้นทนุในการผลิตน้อย

กวา่แหลง่โปรตีนจากสตัว ์ 

 5.4 อตุสาหกรรมเกี�ยวกบัการเพิ�มมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลบั ในกฎระเบียบความปลอดภยัอาหาร 

 5.5 กลุม่อตุสาหกรรมวิจยัและผลิตโภชนาการเพื�อสขุภาพ 

 5.6 อาหารที�มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) 

 5.7 ผลิตอาหารไทยไขมนัตํ�า พลงังานตํ�า และนํ �าตาลตํ�า 
   5.8 อื�นที�เกี�ยวข้องกบักิจการ ประเภทอตุสาหกรรมนี � 

นอกจากนี �ทางดครงการยังส่งเสริม ให้มีกิจการในด้านงานวิจัยและพัฒนาขั �นพื �นฐานและการประยุกต์

ศนูย์บริการด้านเครื�องมือ เครื�องใช้และห้องทดลอง กิจการศนูย์บริการโลจิสติกส์ที�เป็นศนูย์กระจายสินค้าด้วยระบบที�

ทนัสมยั กิจการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ทั �งนี � อตุสาหกรรมดงักลา่วต้องมีระบบป้องกนั

มลสารและเทคโนโลยีที�เลือกใช้ต้องเหมาะสม โดยไม่มีการระบายมลสารเกินเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมของโครงการ 

5. กลุ่มอตุสาหกรรมห้ามตั�ง 

อตุสาหกรรมบางประเภทจะเป็นอุตสาหกรรมที�ก่อให้เกิดมลสารสูง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ

สิ�งแวดล้อมได้ ดังนั �นเพื�อเป็นการควบคุมประเภทของอุตสาหกรรมดังกล่าว โครงการจึงได้มีการกําหนดกลุ่ม

อตุสาหกรรมห้ามตั �งขึ �น เช่น 

1)   อตุสาหกรรมฟอกหนัง  เป็นอตุสาหกรรมขั �นกลางในกลุม่อตุสาหกรรมหนงัและผลิตภณัฑ์หนงั ซึ�งการ 

ฟอกหนงั เป็นการเปลี�ยนสภาพหนงัดิบให้สามารถนํามาย้อมสีและตกแตง่หนงั เพื�อนําไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์หนงัตา่งๆ  

ในกระบวนการผลิตนั �นสามารถทําได้ทั �งการใช้สารเคมีที�สงัเคราะห์ขึ �นหรือสกัดได้จากธรรมชาติ โดยมลสารหลกั คือ 

น้�าเสียที�มีกลิ�นจากก๊าซไขเ่น่าและเมอร์แคปแทน ซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรมประเภทนี � 

2)   อุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นอตุสาหกรรมขั �นกลางในกลุม่อตุสาหกรรมสิ�งทอ ทําหน้าที�เปลี�ยนวตัถดุิบ 

สิ�งทอจําพวกเส้นด้ายดิบและผ้าดิบให้กลายเป็นวัสดสุําเร็จรูป เพื�อใช้เป็นวตัถุดิบของอตุสาหกรรมขั �นปลาย(ผลิต

เสื �อผ้าสําเร็จรูป)หรือจําหน่ายให้กบัผู้บริโภคโดยตรงกระบวนการผลิตสว่นใหญ่เป็นกระบวนการทางเคมีทีปรับเปลี�ยน

คณุสมบัติของเส้นใย โดยใช้สารเคมีและสีย้อมที�เหมาะสม และอาศยัน้� าเป็นตวักลาง อตุสาหกรรมประเภทนี �จึง

จําเป็นต้องใช้น้�าในปริมาณมากรวมถึงพลงังานและเชื �อเพลิงสําหรับการเดินเครื�องจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ จึงก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมสงู  
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3)   อุตสาหกรรมผลิตเยื�อกระดาษที� มีกระบวนการต้มและฟอก  เป็นอตุสาหกรรมขั �นต้นในกลุ่ม

อตุสาหกรรมกระดาษและสิ�งพิมพ์  ทําหน้าที�ฟอกเยื�อไม้ให้เป็นเยื�อกระดาษเพื�อแปรรูปต่อไป โดยจัดเป็นอตุสาหกรรม

หนึ�งที�มีการใช้น้�ามากในกระบวนการผลิต นอกจากนี � การฟอกเยื�อจําเป็นต้องใช้สารเคมี สําหรับมลสารหลกัที�เกิดขึ �น

จะเป็นน้�าเสียที�มีสารเจือปนสงู และมีสีน้�าตาลหรือออกดําซึ�งเกิดจากลิกนินที�มีอยู่ในเนื �อไม้ 

4)   อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ในการผลิตปนูซีเมนต์จะมีขบวนการที�เกี�ยวข้องหลายขั �นตอน เริ�มตั �งแต ่

การทําเหมืองผลติหินปนูเป็นวตัถดุิบป้อนเข้าสูโ่รงงานและผา่นเข้าขบวนการผลิตจนกระทั�งได้ผลผลิตเป็นปนูซีเมนต์ 

ซึ�งกิจกรรมในขบวนการตา่งๆ เหลา่นั �น ทั �งในสว่นของเหมอืงและโรงงาน จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงอย่างหลีกเลี�ยงไมไ่ด้ อนัเป็นผลให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามมา เชน่ ปัญหาความ

เสื�อมโทรมของป่าไม้ปัญหาจากการชะล้างพงัทลายของดนิ ปัญหามลพิษทาอากาศ เสียง แลความสั�นสะเทือน ปัญหา

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนสง่ ปัญหาผลกระทบด้านสนุทรียภาพ และแหลง่ธรรมชาติอนัควรแกก่ารอนรุักษ์ 

ปัญหาผลกระทบตอ่สงัคมท้องถิ�นเป็นต้น 

5) อุตสาหกรรมที�ใช้สารพษิประเภทโลหะหนักเป็นวตัถุดิบหลักในกระบวนการผลิต  ตวัอย่างของ

อตุสาหกรรมประเภทนี � เช่น อตุสาหกรรมผลิตแบตเตอรี� และอตุสาหกรรมผลิตถ่านไฟฉาย โดยมลสารหลกัที�เกิดขึ �นจะ

เป็นฝุ่ นหรือไอของโลหะหนกั และน้�าเสียที�ปนเปื�อนโลหะหนกัตา่งๆ เช่น ตะกั�ว ปรอท สารหน ูเป็นต้น 

6)  อุตสาหกรรมผลติสารป้องกันหรือกาํจดัศัตรูพืชหรือสัตว์ ในประเทศไทยสว่นใหญ่จะเป็นโรงงานที�ซื �อ

วตัถดุิบมาจากตา่งประเทศและนํามาผสมตามสตูรเพื�อให้ได้ผลิตภณัฑ์ชนิดตา่งๆ มากกวา่ที�จะเป็นโรงงานที�ผลิต

สารเคมีขึ �นมาเอง ซึ�งในการผสมจะใช้ตวัทําละลายที�มีกลิ�น เพื�อให้ทราบวา่เป็นสารเคมีอนัตราย ดงันั �น มลสารหลกัที�

เกิดขึ �นจะเป็นเรื�องกลิ�นและไอระเหยที�เกิดขึ �นจากการใช้ตวัทําละลาย 

7)  โรงไฟฟ้าที�ใช้ถ่านหนิเป็นเชื �อเพลิง ในสภาพปัจจบุนัผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมที�เกิดจากการเผาไหม้ 

ถ่านหินเพื�อผลิตพลงังานเริ�มปรากฏชดัเจนมากขึ �น ดงันั �นการเผาไหม้ถ่านหินโดยตรงในปัจจบุนัและอนาคตจําเป็นที�

จะต้องมีระบบการกําจดัมลพิษที�เกิดจากการเผาไหม้ก่อนที�จะปลอ่ยออกสูบ่รรยากาศ ซึ�งทําให้ต้นทนุในการผลิต

พลงังานสงูขึ �นและก็ยงัมีปัญหาที�ต้องพฒันาเพื�อแก้ไขอยูต่ลอดเวลา  

8)  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั �นต้นและขั �นกลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั �นต้นเป็นการนําผลิตภณัฑ์

จากก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซอเีทน ก๊าซโพรเพนก๊าซปิโตรเลียมเหลว(liquefied petroleum gas หรือ LPG มี

ลกัษณะเป็นก๊าซ) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ(natural gasoline หรือ NGL มีลกัษณะเป็นของเหลว) และคอนเดนเสท

(condensate) หรือผลิตภณัฑ์จากน้�ามนั มาแปรสภาพให้เป็นวตัถดุิบตั �งต้นในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี สว่น

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขั �นกลาง เป็นการนําผลิตภณัฑ์ที�เกิดจากปิโตรเคมีขั �นต้นมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเคมีภณัฑ์

ขั �นกลาง เช่น ฟอร์มอลดีไฮด์ เอทิลีนออกไซด์ และเอทิลเบนซีน เป็นต้น เพื�อป้อนให้กบัอตุสาหกรรมขั �นปลาย 

ผลิตภณัฑ์ในขั �นนี �อาจอยู่ในรูปของพลาสติก วตัถดุิบที�ใช้ผลิตเส้นใยสงัเคราะห์ ยางสงัเคราะห์ สารซกัล้าง สารเคลือบ
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ผิว และตวัทําละลาย ผลิตภณัฑ์จากอตุสาหกรรมขั �นตอ่เนื�องอาจนําไปใช้เป็นสารตั �งต้นในอตุสาหกรรมตา่งๆ  โดยจะ

สง่ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมทั �งมลสารทางอากาศและระบบทางเดนิหายใจ 

6. ประเภทอุตสาหกรรมหรือกิจการที�จะส่งเสริมในพื �นที 

เมื�อได้รบัการประกาศจดัตั �งเป็นเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื�อรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรม

เป้าหมายพิเศษ  ที�มีการใช้เทคโนโลยีขั �นสงู สร้างนวตักรรม และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม (เพื�อรองรับนกัลงทนุที�สื�อสาร

โดยใช้ภาษาจีนหรือชาวไทย) สอดคล้องกบั  

1.1  พระราชบญัญัติเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ... จะประกาศใช้   

1.2  คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจะประกาศกําหนดในอนาคต เป็นสําคญั

ลําดบัแรก  และประเภทอตุสาหกรรมเป้าหมายตามอีไอเอที�มีการนํา นวตักรรมและเทคโลยีที�ทันสมยัมาใช้ซึ�ง

เกี�ยวเนื�องตลอดจนช่วยในการพฒันาและสนบัสนนุอตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เป็นลําดบัรองลงมา 

7. ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ  

1. ระบบไฟฟ้า มาจาก 2 แหลง่กําเนิด/สายสง่  

       - จดัให้มีสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในโครงการฯ  

       - โรงไฟฟ้าเอกชน (SPP) จากแก๊สธรรมชาต ิ 

2. พลังงานไอนํ �า  

       ได้มาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าเอกชนในโครงการ  

3. ระบบผลิตนํ �าประปา  

       กําลงัการผลิตนํ �าประปาเฉลี�ย พื �นที�อตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม-สํานักงาน ใช้ประมาณ 13,000 ลบ.

ม./วนั โดยแหลง่นํ �าดิบมาจากบริษัทจดัการและพฒันาทรัพยากรนํ �าภาคตะวนัออก(East Water) อีกส่วนหนึ�งมาจาก

อา่งเก็บนํ �าดิบในโครงการ ซึ�งมีขนาดประมาณ 495,514 ลกูบาศก์เมตร เพียงพอสําหรับการใช้นํ �าของทั �งนิคม 28 วนั  

4. พื �นที�ระบบบาํบัดนํ �าเสีย  

       คณุภาพนํ �าทิ �งที�ผา่นการบําบดัแล้ว จะต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานนํ �าทิ �งของการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย โดยมีกําลงัการบําบดันํ �าเสียของโครงการ 10,400 ลบ.ม./วนั  

5. ระบบโทรศัพท์  

       ชุมสายที�ก่อสร้างใหม่มีเทคโนโลยีที�ทันสมยั พื �นที�พาณิชยกรรมและสํานักงาน กําหนดให้มีเครื�องรับ

โทรศพัท์ได้จํานวน 2 เลขหมาย/ไร่ และพื �นที�อตุสาหกรรม กําหนดให้ใช้โทรศพัท์จํานวนประมาณ 1 เลขหมายต่อ พื �นที� 

1 ไร่ ทั �งหมด เพิ�มได้ตามความเหมาะสม  
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6. ก็าซธรรมชาติ (PTT) 

        ทางโครงการมีท่อก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท ป.ต.ท. จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดําเนิการ สํารวจ/วางท่อ/จัด

จําหน่าย  ออกจากโรงแยกก๊าซ PTT PLC นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด ถึง นครราชสีมา โดยวิ�งผ่านกลางโครงการ

นิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. จํานวน 3 สาย  ได้แก่ สายที� 3,4,5 

7. ถนน ในโครงการ  แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ  

   1. ถนนสายประธาน กว้าง 50 เมตร 6 ชองจราจร มีเกาะกลาง และแนวพื �นที�สีเขียว ด้านข้าง  

   2. ถนนสายรองประธาน  กว้าง 30 เมตร 4 ชองจราจร ไมมีเกาะกลางและแนวพื �นที�สีเขียว ด้านข้าง  

   3. ถนนสายรองประธาน  กว้าง 24 เมตร 4 ชองจราจร ไมม่ีเกาะกลาง และพื �นที�สีเขียว ด้านข้าง 

8. ระบบกาํจดัขยะ  

     - จัดเตรียมรถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายของโครงการ 1 คนั เพื�อขนมลูฝอยจากโรงงาน (ไม่รวมกาก

อตุสาหกรรม) สง่ไปยงัที�กําจดัขยะของ อบจ.ระยอง 

     - จัดเตรียมรถบรรทุกเทท้าย 1 คนั เพื�อไว้ใช้สําหรับเก็บเศษขยะมลูฝอยที�มีขนาดใหญ่ เช่น เศษวัสดุ

ก่อสร้าง กิ�งไม้ เป็นต้น 

     -  กากอตุสาหกรรมอนัตราย ให้บริษัทรับกําจดัของเสียอนัตรายนําไปกําจดัตามวธีิที�มาตรฐาน 

9. พื �นที�แนวกันชนและพื �นที�สีเขียวภายในโครงการ 

      พื �นที�แนวกนัชนของโครงการโดยทั�วไปกว้าง 10 -30 เมตร รอบโครงการ ทางโครงการคดัเลือกปลกูต้นไม้ที�

มีคณุสมบตัิดดูซับมลพิษจําพวกฝุ่ นละออง เป็นแนว 3 ชั �นเรือนยอด ภายในโครงการยังกันพื �นที�มากกว่า 10% เพื�อ

จดัเป็นพื �นที�สีเขียว เพื�อเป็นที�พกัผอ่นสาธารณะในโครงการ 

10. ระบบดับเพลิง จดัเตรียมรถดบัเพลิงของโครงการ 1 คนั ในกรณีฉกุเฉิน 
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บทที� 6 

ผลการศกึษาจากการรับฟังความคดิเหน็ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนและชมุชนที�เกี�ยวข้อง 
 

1. แนวคดิและวัตถุประสงค์ 

การมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ�งทําให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

รับทราบข้อมลูของโครงการ พร้อมทั �งมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นและความห่วงใยเกี�ยวกับคณุภาพสิ�งแวดล้อมรอบ

โครงการ รวมทั �งมีโอกาสแลกเปลี�ยนข้อมลู ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ�งแวดล้อมของโครงการและร่วมกันกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อมที�เหมาะสมเมื�อโครงการก่อสร้างและดําเนินการ ทั �งนี � กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมการ

มสีว่นร่วมของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสียอย่างน้อย 2 ครั �ง กล่าวคือ ครั �งแรกดําเนินการระหว่างเริ�มต้นโครงการใน

ขั �นตอนการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม และครั �งที�สองดําเนินการระหว่างการ

เตรียมจดัทําร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) การรับฟังความคิดเห็นครั �งที� 1 เป็นการให้ข้อมลูกบัประชาชนหรือผู้มีสว่นได้เสียและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

รวมถึง นําเสนอขอบเขตการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโดย ที�โครงการจะนํา

ประเดน็ดงักลา่วไปปรับปรุงขอบเขตการศกึษาให้มีความรอบด้านและมีความครบถ้วนยิ�งขึ �น 

(2) การรับฟังความคิดเห็นครั �งที� 2 เพื�อให้ประชาชนมั�นใจในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม และ

มาตรการด้านสิ�งแวดล้อม โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม พร้อมทั �งนําเสนอมาตรการด้าน

สิ�งแวดล้อมตา่งๆ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย ทั �งนี �โครงการจะนําประเด็นข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ผล พร้อมทั �งปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกบัข้อห่วงกงัวลของประชาชนและ

ผู้มีสว่นได้เสีย 

3. แนวทางและขอบเขตการศึกษา 

โครงการได้ดําเนินกิจกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชนโดยอาศยัหลกัวิชาการด้านการประชาสมัพันธ์การมี

สว่นร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบต่อสงัคม(social responsibility) โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพ

ทางสงัคมของพื �นที�เป็นสําคญั สําหรับกรอบแนวทางการศึกษาได้ประยุกต์โดยอ้างอิงเอกสารที�เกี�ยวข้อง คือ แนว

ทางการมีสว่นร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อมทางสงัคมในการวิเคราะห์ผลกระทสิ�แวดล้อม 

สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม(พ.ศ. 2549) 

4. การจาํแนกผู้มีส่วนได้เสีย(Stake holders)  

กิจกรรมการมีสว่นร่วมของประชาชนมีการจําแนกกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียโดยใช้แนวทางตามที�สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม(สผ.) กําหนดไว้เป็น 6 กลุม่หลกั ดงันี � 
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1. ผู้ นําชุมชนและประชาชนบริเวณรอบพื �นที�ตั �งโครงการ ประกอบด้วย กํานันผู้ ใหญ่บ้านประธานชุมชน 

คณะกรรมการหมูบ้่าน/ชมุชน และประชาชนที�อาศยัอยู่บริเวณรอบที�ตั �งโครงการ 

2. หน่วยงานที�มีหน้าที�พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม ได้แก่ สํานกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (สผ.) และการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ก.น.อ.)  

3. หน่วยงานราชการในระดบัตา่งๆ ทั �งสว่นกลาง สว่นภมูภิาค รวมถึงหน่วยงานสว่นท้องถิ�น ซึ�งดแูลรับผิดชอบ

ในบริเวณพื �นที�ศกึษาโครงการ  

4.  สถาบนัการศกึษา ศาสนสถาน และหน่วยงานด้านสาธารณสขุในพื �นที�ศกึษา 

5.  องค์กรเอกชน และสื�อมวลชน ประกอบด้วย สํานกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัระยอง 

6.  ประชาชนทั�วไปที�สนใจเข้าร่วมรบัฟังความคิดเห็น 

5. ผลการประชุมรับฟังความคดิเหน็ 

การรับฟังความคิดเห็นตอ่โครงการทั �ง 2 ครั �ง มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,180 คน โดยครั �งที� 1 มีจํานวน

ผู้ เข้าร่วมประชุม 497 คน และครั �งที� 2 มีจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุม 683 คน หลงัจากผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข้อมูล

รายละเอียดโครงการแล้วได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม ข้อสงสยัและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ

เพื�อให้โครงการนําไปดําเนินการผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นของโครงการ  
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ภาคผนวก ก. เอกสารชี �แจงเรื�องผงัเมือง ความคืบหน้างานขอแก้ไขผงัเมืองชุมชน บ้านค่าย-มาบข่า จังหวดัระยอง 

ตั �งแต ่2556-ปัจจบุนั 

 

 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) มีความประสงค์จะร่วมดําเนินงานกบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ในการจดัตั �งนิคมอตุสาหกรรม บริเวณพื �นที�ตอ่เนื�อง ของตําบลมาบขา่ ตําบลนิคมพฒันา อําเภอนิคมพฒันา และตําบล

หนองละลอก อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง จํานวนพื �นที�โครงการประมาณ 3,068-1-15 ไร่  

 
 

1. ที�ตั �งของโครงการฯ ตั �งอยู่บนพื �นที�ภายใต้ผังเมือง 2 ฉบับ คือ  

  1.1. ร่างกฏกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ผังที� บังคับ สมัยเริ� มซื �อที�ดิน เมื�อปี พ.ศ. 

2533 พ.ศ. 2560) ได้ถูกจัดอยู่ในที�ดินประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสินค้า (สีม่วง)ที�ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อประกอบอตุสาหกรรม หรือเกี�ยวข้องกับอตุสาหกรรม คลงัสินค้า สภาบันราชการ 

การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ (ตามรูป ก-1) 

  แต่ปัจจุบัน เมื�อ 17 มกราคม 2560 ได้ออกกฏกระทรวงผงัเมืองรวมจังหวดัระยอง พ.ศ. 2560 โดย

ที�ดินของ โครงการฯ จดัให้อยู่ใน ที�ดินประเภท พื �นที� สีชมพ ูช.1 มีวตัถุประสงค์เพื�อรองรับการอยู่อาศยั การค้าบริการ

เขตอุตสาหกรมมและอุตสาหกรรมที�ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อชุมชน แต่ถ้าท้องที�  ที�มีประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมเมืองหรือผงัเมืองรวมชมุชน แทน (ดงันั �น ที�ดินของ โครงการฯ จึงให้ ใช้บังคบัตาม 

ผงัเมืองรวมชมุชนบ้านคา่ย-มาบขา่ อ.นิคมพฒันาและอ.บ้านคา่ย จ.ระยอง) (ตามรูป ก-2) 
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               รูป ก-1 ร่างกฏกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดัระยอง (เริ�มซื �อที�ดิน เมื�อปี พ.ศ. 2533 - 2559) 

 

รูป ก-2 ประกาศกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดัระยอง พ.ศ. 2560 
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1.2. ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า อ.นิคมพัฒนาและอ.บ้านค่าย จ.ระยอง เริ�มประกาศ เมื�อวนัที� 

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ�งพื �นที�ของโครงการนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง  โดย บริษัทซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน)

ได้ถกูจดัอยู่ในพื �นที�ที�ดินประเภทสีเขียว(ซึ�งเป็นผงัที�บังคบัใช้อยู่ในปัจจุบัน)เป็นแผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ที�ดิน

อนาคต ได้กําหนดพื �นที�โครงการไว้เป็นสีเขียว (ที�ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) บริเวณที�ดินหมายเลข 5.11 และ

มีถนนสาย ข.2 (ความกว้างรวม 20.00 เมตร) ผ่านพื �นที�โครงการ ทั �งนี �ตามผงัที�ประกาศดงักล่าวถึงเป็นผงัเมืองรวม

เฉพาะพื �นที�แยกตามแตล่ะเขตของจงัหวดัระยอง เพื�อใช้ในการกําหนดและควบคมุเฉพาะพื �นที� (รูป ก-3) 

         รูป ก-3 ผงัเมืองรวมชมุชนบ้านคา่ย-มาบขา่ อ.นิคมพฒันาและอ.บ้านคา่ย จ.ระยอง 

2. การขอแก้ไขผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า อ.นิคมพัฒนาและอ.บ้านค่าย จ.ระยอง (ปี2555-ปัจจบุนั) 

ทางบริษัทมคีวามประสงค์ที�จะใช้ที�ดินดงักลา่วเพื�อการอตุสาหกรรมซึ�งเป็นที�ดินสมีว่งมาตั �งแตต้่นและเป็นที�

เปิดเผยทราบโดยทั�วกนัมาตลอด จึงได้ยื�นขอแก้ไขผงัเมืองรวมชมุชนบ้านคา่ย-มาบขา่ ตอ่สํานกังานโยธาธิการและผงั

เมืองจงัหวดัระยอง เมื�อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และเมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ.2555 ในที�ประชมุของคณะกรรมการ

ที�ปรึกษาผงัเมือง จ.ระยอง ได้ลงความเหน็ให้บริษัทที�ยื�นขอแก้ไขผงัเมืองไปทําประชาคมในพื �นที�ที�เกี�ยวข้อง เพื�อนํา

ความเห็นข้อสรุปไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที�ปรึกษาผงัเมืองอีกครั �ง  
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  ดงันั �น บริษัทซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน)  จึงจดัให้มีการประชมุรับฟังความเห็นประชาชน ทั �งหมด 3 

พิ �นที� 3 รอบ ตามพื �นที�การปกครองของโครงการ ได้แก ่

1. องค์การบริหารสว่นตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง วนัศกุร์ 30 เมษายน 2556  

2. เทศบาลมาบขา่พฒันาตําบลมาบขา่ อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง วนัศกุร์ 17 พฤษภาคม 2556  

3. เทศบาลมาบขา่ตําบลมาบขา่ อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง วนัพฤหสับดี 21 พฤษภาคม 2556  

ประกอบกบั การสํารวจความเห็นเชิงปฏิบตัิการ ช่วง เดือน กนัยายน 2556 โดยมีประชาชน ลงให้เปลี�ยนจากสี

เขียวเป็นสีมว่ง เนื�องจากเป็นนิคมอตุสาหกรรมเชิงนิเวศโดยได้ยื�นขอเป็นนิคมอตุสาหกรรมร่วมดําเนินการกับการนิคม

อตุสาหกรรมตั �งแตส่ิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ�งมีความมั�นใจที�จะดแูลรักษาสิ�งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายของการนิคม

ฯ และกฎระเบียบกระทรวงฯที�เกียวข้องอย่างเข้มงวด และจัดการที�ดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื �นที�สีเขียวพร้อม

พื �นที�พกัผอ่นหย่อนใจมากกวา่ที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดของการนิคมฯ 

 จึงนําข้อมลูดงักลา่ว เสนอที�ประชมุกบัคณะกรรมการแก้ไขผงัเมือง บ้านคา่ย-มาบขา่ทั �ง 4 ชดุแล้ว และได้ปิด

ประกาศ 90 วนั ให้ประชาชนแสดงความคิดเหน็(ไมม่ีคําร้องแสดงความคิดเห็นแตอ่ย่างใด)  

จากนั �นสง่ให้ คณะรฐัมนตรีพิจารณาเห็นชอบและสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นชอบ

แล้ว ผา่นความเห็นชอบเมื�อ 4 มกราคม 2560  (ตามรูป ก-4.) 

และ ปัจจบุนั อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง ลงนามในประกาศ เปลี�ยนแปลงผงัเมืองแล้ว เมื�อวนัองัคารที� 

21 พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการได้สง่เรื�องไปที�สํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน 

2560 นี � ถือได้วา่ มาถึงขั �นตอนที� 15 จาก ทั �งหมด 18 ขั �นตอน (ตามพระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ.2518  มาตรา 26 

วรรค 3)   

ดงันั �นจึงขอสรุป ความคืบหน้า การขอแก้ไขผงัเมืองรวมชมุชนบ้านคา่ย-มาบข่าในพื �นที� อ.นิคมพัฒนาและอ.

บ้านคา่ย จ.ระยอง ตามพระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ.2518  มาตรา 26 วรรค 3 ดงัตาราง ด้านลา่งนี � (ตาราง ก-1) 
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ตาราง ก-1 งานขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงผังเมืองรวมชุมชน บ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยอง 

 

1 
เก็บรวบรวมข้อมูล สํารวจพื �นที�ภาคสนาม และจดัทําแผนที�พื �นฐาน  

2-ก.ย.-56 
- ประชุมระดมความคิดเหน็จากทกุภาคสว่น  

2 

วเิคราะห์ วางผงัร่าง 

ไม่ทราบแนช่ดั - ประชุมเสนอทางเลือกการพฒันาพื �นที� 

- นําเสนอผงัร่าง 

3 

ประชุมพจิารณาผงัร่าง 

9-เม.ย.-57 3.1 ประชุมคณะกรรมการพจิารณาด้านผงัเมือง 

3.2 ประชุมคณะอนกุรรมการผงัเมืองพจิารณาประสานงานวางและจดัทําผงัเมืองรวม 

4 

ประชุมรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน (ปิดประกาศ 15 วนั) 

6-มิ.ย.-57 4.1 ประชุมคณะที�ปรึกษาผงัเมืองรวม 

4.2 ประชุมรับฟังความคิดเหน็ประชาชน 

5 

ประชุมคณะกรรมการผงัเมือง (พจิารณาร่างผงัเมืองรวม)(กรม) 

31-ก.ค.-57 5.1 ประชุมคณะอนกุรรมการผงัเมืองพจิารณางานวางและจดัทําผงัเมืองรวม 

5.2 ประชุมคณะกรรมการผงัเมือง ประชุมเดือนละ 1 ครั �ง 

6 ปิดประกาศพร้อมข้อกําหนด 90วนั(ตั �งแต่ 30 มีนาคม-29 มิถุนายน 2558 29-มิ.ย.-58 

7 

รวบรวม ตรวจสอบ พจิารณาคําร้อง และแจ้งผลการพจิารณาคําร้องต่อผู้ ร้อง 

31-ก.ค.-58 

7.1 ประชุมคณะที�ปรึกษาผงัเมืองรวมจงัหวดั (พจิารณาคําร้อง) 

7.2 ประชุมคณกรรมการพจิารณาด้านผงัเมือง 

7.3 ประชุมคณะอนกุรรมการผงัเมืองพจิารณาคําร้องของผู้มีสว่นได้เสียที�ร้องขอแก้ไขหรือเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิข้อกําหนด

เกี�ยวกบัการใช้ประโยชน์ที�ดินของผงัเมือง 

7.4 ประชุมคณะกรรมการผงัเมือง 

7.5 แจ้งผลการพจิารณาคําร้องต่อผู้ ร้อง 

8 จดัทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 19-ส.ค.-58 

9 เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 15-ต.ค.-59 

10 เสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณารับหลกัการ 4-ม.ค.-60 

11 คณะรัฐมนตรีพจิารณาเห็นชอบและสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา / ตามรูป ก-4 4-ม.ค.-60 

12 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา 29-ก.ค.-60 

13 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกานดัประชุมหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 29-ก.ค.-60 

14 กรมฯ(อธิบดีลงนาม) จดัทําร่างกฎกระทรวงที�สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว  21-พ.ย.-60 

15 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาสง่ให้กระทรวงมหาดไทย 30-พ.ย.-60 

16 เสนอกระทรวงฯ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยลงนาม 
 

17 กรมฯ จดัพมิพ์แผนที�และแผนผงั 
 

18 สง่กฎกระทรวงไปประกาศราชกิจจานเุบกษา 
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รูปที� ก-4 มติคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 4 มกราคม 2560 สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(แหลง่ที�มา : http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=99322633&key_word=%BA%E9%D2%B9%A4%E8%D2%C2%20%C3%D0%C2%CD%A7&owner_dep=%

C1%B7&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2

=&meet_date_yyyy2=) 
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ภาคผนวก ข. รายการสาํเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ�ที�ดิน   

การจดัตั �งนิคมอตุสาหกรรม ซี.พี. ระยอง โดย ที�ดินทั �งหมด 130 แปลง เป็นกรรมสิทธิ� ของบริษัท ซี.พี. แลนด ์

จํากดั (มหาชน) พื �นที�รวม 3,068-1-15 ร่ ซึ�งอยู่ในพื �นที� จงัหวดัระยอง                                         
ลําดับที� โฉนดที�ดินเลขที� เลขที�ดิน เนื �อที� (ไร่) ตําบล อาํเภอ 

1 666 28 2-1-22.1 มาบข่า บ้านค่าย 

2 520 43 21-2-68.3 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

3 18237 137 65-2-61.4 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

4 18230 150 136-3-72.9 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

5 19924 140 37-1-83 มาบข่า บ้านค่าย 

6 24957 141 28-02-75 มาบข่า บ้านค่าย 

7 23337 142 25-01-41 มาบข่า บ้านค่าย 

8 24987 147 35-0-88 มาบข่า บ้านค่าย 

9 23008 148 46-3-48 มาบข่า บ้านค่าย 

10 23007 149 16-02-14 มาบข่า บ้านค่าย 

11 19919 69 06-02-82 มาบข่า บ้านค่าย 

12 19917 70 02-01-72 มาบข่า บ้านค่าย 

13 19918 71 05-03-90 มาบข่า บ้านค่าย 

14 21990 72 03-02-51 มาบข่า บ้านค่าย 

15 21991 73 2-0-17 มาบข่า บ้านค่าย 

16 21992 74 08-01-76 มาบข่า บ้านค่าย 

17 42429 209 7-0-12.2 มาบข่า บ้านค่าย 

18 19928 146 5-0-83 มาบข่า บ้านค่าย 

19 19927 145 6-0-29 มาบข่า บ้านคา่ย 

20 19926 144 6-0-35 มาบข่า บ้านค่าย 

21 19925 143 06-02-09 มาบข่า บ้านค่าย 

22 24942 142 08-03-63 มาบข่า บ้านค่าย 

23 19914 84 9-1-56.4 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

24 23328 120 130-1-21 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

25 23330 122 83-2-92.5 มาบข่า กิ�งอําเภอนคิมพฒันา 

26 24890 54 404-3-36.3 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

27 24825 92 20-01-55 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

28 24903 80 46-1-07 มาบข่า บ้านค่าย 

29 24827 81 15-01-52 มาบข่า บ้านค่าย 

30 24930 156 10-03-07 มาบข่า บ้านค่าย 
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ลําดับที� โฉนดที�ดินเลขที� เลขที�ดิน เนื �อที� (ไร่) ตําบล อาํเภอ 

31 24931 157 12-01-00 มาบข่า บ้านค่าย 

32 23237 86 02-03-16 มาบข่า บ้านค่าย 

33 24828 87 04-01-48 มาบข่า บ้านค่าย 

34 24829 82 11-0-24 มาบข่า บ้านค่าย 

35 24830 83 18-01-38 มาบข่า บ้านค่าย 

36 24831 84 30-01-29 มาบข่า บ้านค่าย 

37 23399 85 23-03-57 มาบข่า บ้านค่าย 

38 40928 177 24-3-3.9 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

39 23228 111 40-2-23 มาบข่า บ้านค่าย 

40 40920 172 11-3-18.3 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

41 41305 173 6-2-45.8 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

42 24900 78 25-01-53 มาบข่า บ้านค่าย 

43 24901 77 09-02-23 มาบข่า บ้านค่าย 

44 24902 76 9-0-33 มาบข่า บ้านค่าย 

45 24899 71 34-1-93 มาบข่า บ้านค่าย 

46 24832 72 10-02-00 มาบข่า บ้านค่าย 

47 24833 73 10-03-37 มาบข่า บ้านค่าย 

48 24834 74 09-03-59 มาบข่า บ้านค่าย 

49 24835 75 09-01-58 มาบข่า บ้านค่าย 

50 24836 112 10-01-68 มาบข่า บ้านค่าย 

51 24837 113 9-0-96 มาบข่า บ้านค่าย 

52 24838 114 09-02-25 มาบข่า บ้านค่าย 

53 24839 115 05-01-77 มาบข่า บ้านค่าย 

54 23400 116 04-02-82 มาบข่า บ้านค่าย 

55 23401 117 9-0-39 มาบข่า บ้านค่าย 

56 23402 118 12-0-26 มาบข่า บ้านค่าย 

57 31715 159 19-01-54 มาบข่า บ้านค่าย 

58 23238 100 7-0-36.4 มาบข่า บ้านค่าย 

59 23236 101 10-02-80 มาบข่า บ้านค่าย 

60 23235 102 04-03-94 มาบข่า บ้านค่าย 
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ลําดับที� โฉนดที�ดินเลขที� เลขที�ดิน เนื �อที� (ไร่) ตําบล อาํเภอ 

61 23398 103 20-02-29 มาบข่า บ้านค่าย 

62 43361 171 10-3-61.4 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

63 23241 104 06-02-27 มาบข่า บ้านค่าย 

64 23242 105 10-01-49 มาบข่า บ้านค่าย 

65 23243 106 09-01-87 มาบข่า บ้านค่าย 

66 23244 148 12-03-32 มาบข่า บ้านค่าย 

67 23245 149 12-03-36 มาบข่า บ้านค่าย 

68 23393 150 10-02-33 มาบข่า บ้านค่าย 

69 23234 107 51-1-88 มาบข่า บ้านค่าย 

70 23396 145 19-03-68 มาบข่า บ้านค่าย 

71 23230 110 9-0-89 มาบข่า บ้านค่าย 

72 23231 109 10-02-77 มาบข่า บ้านค่าย 

73 23232 108 13-01-05 มาบข่า บ้านค่าย 

74 23233 144 14-02-97 มาบข่า บ้านค่าย 

75 23395 147 12-0-80 มาบข่า บ้านค่าย 

76 23397 146 16-03-25 มาบข่า บ้านค่าย 

77 23191 13 26-01-87 มาบข่า บ้านค่าย 

78 23192 14 12-03-94 มาบข่า บ้านค่าย 

79 23469 165 19-01-35 มาบข่า บ้านค่าย 

80 23471 167 11-02-03 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

81 23470 166 05-03-05 มาบข่า กิ�งอําเภอนิคมพฒันา 

82 23229 143 52-0-71 มาบข่า บ้านค่าย 

83 22936 69 387-1-09.7 มาบข่า บ้านค่าย 

84 23226 139 11-03-71 มาบข่า บ้านค่าย 

85 24843 140 18-01-32 มาบข่า บ้านค่าย 

86 40927 178 6-3-99.6 มาบข่า บ้านค่าย 

87 2108 11 27-2-64.4 มาบข่า บ้านค่าย 

88 2376 17 56-2-94.8 หนองละลอก บ้านค่าย 

89 2377 16 35-2-86.1 หนองละลอก บ้านค่าย 

90 24000 112 8-0-38 หนองละลอก บ้านค่าย 
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ลําดับที� โฉนดที�ดินเลขที� เลขที�ดิน เนื �อที� (ไร่) ตําบล อาํเภอ 

91 24001 113 06-02-12 หนองละลอก บ้านค่าย 

92 36264 145 6-0-92.4 หนองละลอก บ้านค่าย 

93 23999 109 18-02-46 หนองละลอก บ้านค่าย 

94 23998 108 8-0-09 หนองละลอก บ้านค่าย 

95 43357 157 22-0-12.4 หนองละลอก บ้านค่าย 

96 24002 110 10-01-44 หนองละลอก บ้านค่าย 

97 29897 107 8-0-86 หนองละลอก บ้านค่าย 

98 23994 106 12-03-32 หนองละลอก บ้านค่าย 

99 23997 105 03-03-11 หนองละลอก บ้านค่าย 

100 23996 104 10-02-12 หนองละลอก บ้านค่าย 

101 24003 103 4-0-08 หนองละลอก บ้านค่าย 

102 23995 100 01-03-27 หนองละลอก บ้านค่าย 

103 23992 98 04-02-44 หนองละลอก บ้านค่าย 

104 23993 99 18-0-03 หนองละลอก บ้านค่าย 

105 23991 97 13-0-27 หนองละลอก บ้านค่าย 

106 25016 96 17-0-77 หนองละลอก บ้านค่าย 

107 41748 153 84-3-27.9 หนองละลอก บ้านค่าย 

108 24654 150 23-02-31 หนองละลอก บ้านค่าย 

109 23924 126 19-03-57 หนองละลอก บ้านคา่ย 

110 40932 152 18-1-94.3 หนองละลอก บ้านค่าย 

111 24008 129 09-02-36 หนองละลอก บ้านค่าย 

112 24009 130 06-02-86 หนองละลอก บ้านค่าย 

113 24007 131 06-01-71 หนองละลอก บ้านค่าย 

114 24010 132 05-03-31 หนองละลอก บ้านค่าย 

115 24011 128 15-03-17 หนองละลอก บ้านค่าย 

116 40933 154 12-1-86.7 หนองละลอก บ้านค่าย 

117 24049 133 09-02-46 หนองละลอก บ้านค่าย 

118 24015 134 6-0-10 หนองละลอก บ้านค่าย 

119 24016 137 20-0-72 หนองละลอก บ้านค่าย 

120 42398 151 10-3-92.6 หนองละลอก บ้านค่าย 
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ลําดับที� โฉนดที�ดินเลขที� เลขที�ดิน เนื �อที� (ไร่) ตําบล อาํเภอ 

121 42932 150 25-1-37.2 หนองละลอก บ้านค่าย 

122 24012 135 10-0-92 หนองละลอก บ้านค่าย 

123 24013 136 06-02-86 หนองละลอก บ้านค่าย 

124 24656 240 04-01-52 หนองละลอก บ้านค่าย 

125 2623 10 10-0-0 หนองละลอก บ้านค่าย 

126 14895 14 04-03-88 หนองละลอก บ้านค่าย 

127 2624 11 07-03-06 หนองละลอก บ้านค่าย 

128 24657 243 14-02-16 หนองละลอก บ้านค่าย 

129 24658 244 22-0-26 หนองละลอก บ้านค่าย 

130 25015 95 7-0-80 หนองละลอก บ้านค่าย 

 

 

หมายเหตุ สําเนาโฉนด ตามเอกสารแนบ 1  




