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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้าย
กฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบชุมชนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ   
รวมทั้งกําหนดมาตรการและวิธีดําเนินการ  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนงานโครงการการพัฒนาพื้นที่  
และบริการสาธารณะต่าง ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยมีการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ให้เหมาะสมด้วยการวางผังเมือง  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองและแม่น้ําสายหลัก  รวมทั้งมีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีมาตรฐาน 

(๒) พัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าเที่ยว  โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ  และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

(๓) พัฒนาด้านการเกษตรเชิงคุณภาพและปลอดสารพิษ  และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับ
การเกษตร  อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่  แหล่งน้ํา  และทรัพยากรในท้องถิ่น 

(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเบา  โดยกําหนดพื้นที่อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ เป็น 
เขตอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่โดยรอบ 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงงู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการดําเนินการของรัฐ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สนามแข่งรถ 
(๑๐) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 

ให้ดําเนนิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการโรงงานเผาของเสียรวม  

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล  หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ด้วย 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
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ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔  (ถนนเพชรเกษม)   ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  
๕๐  เมตร  จากริมเขตทาง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๐  เมตร  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๗๗  และทางหลวงชนบท  สส.  ๒๐๒๑   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ   
ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากริมเขตทาง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  
๒๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีและห้วยแม่ประจันต์  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําและห้วยไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  
ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําและห้วย  ให้ดําเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า   
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขอ
อนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
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(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๖) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๗) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงชนบท  สส.  ๒๐๒๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากริมเขตทาง  
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ีไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  
เว้นแต่การประกอบกิจการโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมและโรงงานห้องเย็นในที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๕ 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๕ 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  ให้ดําเนินการ

หรือประกอบกิจการประเภทอาคารชุดที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
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ที่ดินประเภทน้ีในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๕๑๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการใด  ๆ  ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากริมเขตทาง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๗๗  และทางหลวงชนบท  สส.  ๒๐๒๑   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ   
ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากริมเขตทาง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  
๒๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๕๐  เมตร   
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน  ๒๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ  ๙  ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรม  การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  
๑๒  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้  เกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร  มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสงวนไว้เป็น
ที่โล่งเพื่อรองรับน้ําท่วมหลาก  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินโดยให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  และไม่กีดขวางทางน้ํา  เว้นแต่มีช่องทางระบายนํ้า  
และห้ามถมหรือปรับพื้นที่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตป่าชายเลน  และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาชายฝั่งทะเล  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
การประมง  การบํารุงสัตว์น้ํา  ต้นไม้ชายฝั่งทะเล  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  แหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา  



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและ
ยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ       ๑. ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      ๒. จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชถานหิน ๓

      หรือนิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็นที่แอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓ 

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน และจําพวกที่ ๓

ในบริเวณหมายเลข ๑.๘

เฉพาะการเผาของเสียรวม

ใหประกอบกิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว  ที่ใชสาร ๓

     ตัวทําละลายในการสกัด

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

     ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      หรือสัตว (Pesticides) ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium Nitrate) 

หรือโปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๕

ใหประกอบกิจการได

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ แอสฟลตติกคอนกรีต

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ใหประกอบกิจการได

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชถานหิน ๓

      หรือนิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง

๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะใน

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย บริเวณหมายเลข ๓.๓

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหประกอบกิจการได

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๕

ใหประกอบกิจการได

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ใหประกอบ

กิจการได

๔
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ทางหลวงแผนดินหม 6

5

อําเภอบานแหลม

ตําบลบานหาด

ตําบลสะพานไกร

ไปอําเภอหัวหิน

ไปอําเภอเมืองสมุทรสงคราม

อําเภอเมืองเพชรบุรี

อําเภอแกงกระจาน
อําเภอทายาง

อําเภอบานลาด

อําเภอชะอํา

อําเภอเขายอย

ตําบลปาเด็ง

ตําบลหนองปรง

ตําบลถ้ํารงค

ตําบลวังจันทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตําบลยางน้ํากลัดเหนอื

ตําบลบางตะบูน
ตําลบางตะบนูออก

ตําบลบางครก
ตําบลบานแหลม

ตําบลทาแรง

ตําบลทาแรงออก
ตําบลหนองโสน

ตําบลบางแกว
ตําบลโพพระ

ตําบลชองสะแก
ตําบลไรสม

ตําบลคลองกระแชง

ตําบลบานหมอ
ตําบลตนมะมวง

ตําบลทาราบ
ตําบลนาวุงตําบลสํามะโรง

ตําบลหนองพลบั
ตําบลโพไรหวาน

ตําบลดอนยาง

ตําบลสมอพลอื

ตําบลทาเสน
ตําบลบานลาด

ตําบลหวยของ

ตําบลหวยลกึ
ตําบลตําหรุต ําบลไรมะขาม

ตําบลหนองกระเจด็
ตําบลหาดเจาสําราญ

ตําบลหนองขนาน
ตําบลมาบปลาเคา

ตําบลทาแลง
ตําบลปกเตยีน

ตําบลหนองจอก
ตําบลพุสวรรค

ตําบลบางเกา

ตําบลหนองศาลา

ตําบลนายาง

ตําบลเขาใหญ


ตําบลชะอํา

ตําบลสามพระยา

ตําบลไรใหมพัฒ
นา

ตําบลบานกุม
ตําบลธงชัย

ตําบลวังตะโก
ตําบลหัวสะพาน

ตําบลแกงกระจาน

ตําบลหวยแมเพรยีง

ตําบลหนองหญ
าปลอง

ตําบลบางจาก
ตําบลตนมะพราว

ตําบลหนองปลาไหล

ตําบลสระพัง ตําบลบางเค็ม

ตําบลหวยโรง

ตําบลหนองชมุพล

ตําบลหนองชุมพลเหนอื

ตําบลแหลมผกัเบี้ย

ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี

เครื่องหมาย

มาตราสวน   1     250,000
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เขตอําเภอ  เขตกิ่งอําเภอ
เขตตําบล  เขตองคการบริหารสวนตําบล

เขตทหาร

แมน้ํา  คลอง  หวย

คลองสงน้ํา  คลองระบายน้ํา
อางเก็บน้ํา หนอง บงึ

ทางหลวง  ถนน  ซอย

แนวเขตผังเมืองรวม

ทางรถไฟ

ลวง
ท

ท

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3178

ทางหลวง

ดินหมายเลข 3301

ยเลข 3416

ทางหลวงแผนดิน หม
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ไปอําเภอปากทอ

ทางรถไฟสาย
ใต

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  แนวเขตอุทยานแหงชาติ

แนวเขตวนอุทยาน  แนวเขตรักษาพันธุสตัวปา

หินหัว
ไปอําเภอ

ไปอําเภอ

หิน
หัว

จังหวัดสมุทรสงคราม

เลข

30
40

50
60

30
40

50
60

ตําบลเวียงคอย

ตําบลทาชาง

ตําบลไรสะทอน

ตําบลโรงเข

ตําบลลาดโพธิ์

ตําบลทายาง

53,000 เมตร 53,000 เมตร

ตําบลบางขุนไทร

ตําบลนาพันสาม ตําบลปากทะเล

ตําบลบางจาน
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ถนนไมปรากฏชื่อ 

ตําบลยางหยอง

ตําบลเขายอย

พบ. 1015

หลวง
บท

ทาง
พบ. 4008

ชน

 พบ. 
ชนบท

4024

หลวง
บท

ทาง
พบ. 4016

ชน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3177

ไปอําเภอหัวหนิ

ไปอําเภอปากทอ

ตําบลบานในดง

ตําบลบานทาน

ตําบลหนองกะปุ

ตําบลทาตระครอ

ตําบลยางน้ํากลัดใต

ตําบลหวยทาชาง

ตําบลทับคาง

หมาย
ทางหลวง แผน ดิน

เลข  3349

ตําบลไรโคก

3499

ตําบลวังไคร

ตําบลทาไมรวก

ตําบลหวยทรายเหนือ

ตําบลเขากระปกุ ตําบลกลัดหลวง

ตําบลสองพี่นอง

ทางหลวง
หมายเลข 

ทางหลวงแผน
ดิน

ทางหลวงแผน

หมาย เลข  34หลวงแผนดินหมา
ทาง

แผน
ดิน หมายเลข 3410ปาชะอําและปาบานโรง
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ทางหลวง

แผนดิ น

ชนบ

ห
าง

น
วง

น
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ข 

78

ตําบลดอนขุนหวย

ตําบลทาคอย

อําเภอหนองหญ
าปลอง

ทาง

คลองระบายน้ําสาย D18

คลองระบายน้ําสาย D9

คลองระบายน้ําสาย D3

คลองระบายน้ําสาย D1
คลองสงนํ้า

คลองสงน้ําชลประทานสายใหญ
ฝงซาย

อางเก็บน้ําแกงกระจาน

แม น้ําเพชรบรุี

แมน้ําเพช รบุรี

แมน้ําเพชรบรุี

ถนนไมปรากฏชื่อ

อา วไทย

อาวบ านแหลม

อาวบ างตะบนู

คลองหวยโรง
คลองกาจบั

คลองยี่สาร

หวยแมประเรว็

หวยแมประโดน

เขื่อนแมประจันต 

คลองบางสามแพรก

คลองบ กาจงา

หวยละหารบอน

หวยยาง

หวยผาก

คลองกลาตาย

หวยแมประจันต
หวยแมประจันต

ปาหนองหญ
าปลอง

ปายางหัก - เขาปุม

ปาหมายเลขแปดสบิเจด็

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน

ปายางน้ํากลัดเหนือ และ ปายางน้ํากลดัใต

ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

ศาลากลางจังหวัด
ที่วาการอําเภอ

ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี

ทาง
หลว

งแ ดนิผน หมา ย 3510เลข 

หลวงแผนดินหมายเลข 3206

ทาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3313

หลวง บท
ทาง

สส.2021
ชน

ทางหลวง

เลข 37

แผนดนิหมาย

หลวงทาง

บท
ชน

พบ. 4006

คลองสงน้ําชลประทานสายใหญ
 1 ขวา

ไป
ภอสว
เ าอํ

นผึ้ง

จังหวัดราชบุรี

.................................................
( นายมณ

ฑล  สุดประเสรฐิ )
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

....................................

เสนชั้นความสงู

พ.ศ. 2560

แผนที่ทายกฎกระทรวง

สาธารณ
รัฐแหงสหภาพเมยีนมา

ายเลข 4(ถนนเพชรเกษม)

สนามฝกยิงปนหวยทาชาง

ปายางลําหวยแมประจนัต
สนามฝกยุทธวิธีและเอนกประสงค ทบ.

กองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 แกงกระจาน

ปาดอนมะทราง

ปาเขาถ้ํารงค และปาหนองชางตาย

มณ
ฑลทหารบกที่ 15

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11รักษาพระองค

สถานพักฟนและพักผอนกองทัพบก(หาดเจาสาํราญ
)

สนามบินทายาง

1ข คลองสงน้ําสาย
ใหญ 1

( นายมนตรี  ศักดิเ์มอืง )
ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค

ที่วาการอําเภอเขายอย

ที่วาการอําเภอเมืองเพชรบรุี
ศาลากลางจังหวัดจังหวัดเพชรบรุี

ที่วาการอําเภอบานแหลม

ที่วาการอําเภอหนองหญ
าปลอง

ที่วาการอําเภอบานลาด

ที่วาการอําเภอทายาง

ที่วาการอําเภอชะอํา

ตะวันตก
ตะวันออก

ใต

ปาหนองกระทุม
ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ
ปาบอมตะโก
ปาสงวนแหงชาติ

ที่วาการอําเภอแกงกระจาน

ปายาง
ปาสงวนแหงชาติ

ปาหวยโปงงาม
ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาถ้ําเสือและปาเขาโปงแย
ปาสงวนแหงชาติ

ปาบานแหลม
ปาสงวนแหงชาติ

ปาปากทะเล
ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

สนามบิน

ทางหลวดินห
(ถนนเพชรเก

งแผนมายเลข 4
ษม)

04
หลวง

32ายเลข 

หมแผนดิน

ทาง

ทางหลวงชนบท พบ.1039

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3175

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3179

285-51- 065
บ.

บจ.พ
นอ

ถน

เหนือ

ปาสงวนแหงชาติ

ทาอากาศยานหัวหนิ

าย
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ทางหลว

6
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อําเภอบานแหลม

ไปอําเภอหัวหิน

ไปอําเภอเมืองสมุทรสงคราม

อําเภอเมืองเพชรบุรี

อําเภอแกงกระจาน
อําเภอทายาง

อําเภอชะอํา

อําเภอเขายอย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สาธารณ
รัฐแหงสหภาพเมยีนมา

เครื่องหมาย

มาตราสวน   1     250,000
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ทางรถไฟสาย
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แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  แนวเขตอุทยานแหงชาติ
แนวเขตวนอุทยาน  แนวเขตรักษาพันธุสตัวปา
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 อบจ. พ.บ ถนนไมปรากฏ

พบ. 1015

หลวง
บท

ทาง
พบ. 4008

ชน

 พบ. 
ชนบท

4024

หลวง
บท

ทาง
พบ. 4016

ชน

1,600  เมตร

100  เมตร

พ.ศ. 2560

 5001

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3177

ไปอําเภอหัวหนิ

ไปอําเภอปากทอ

2,000 เมตร
500 เมตร100 เมตร

1,000 เมตร

100 เมตร

100 เมตร 500 เมตร

50 เมตร

50 เมตร

50 เมตร

50 เมตร
1.8

1.10

3.6

3.9

หมาย
ทางหลวง แผน ดิน

เลข  3349 หลักเขตที่ 4
3.2

7.3

5.5

2.2

500 เมตร
1,500 เมตร

500 เมตร

1,000 เมตร

1.4

3499

ทางหลวง
หมายเลข 

ทางหลวงแผน
ดิน

ทางหลวงแผน

หมาย เลข  34หลวงแผนดินหมา
ทาง

แผนดิน หมายเลข 3410
หลักเขตที่ 6หลักเขตที่ 1

1.9

1.12

1.11

3.10

7.4

5.7

50 เมตร
50 เมตร

3.11

32

ทางหลวง

500 เมตร
1,500 เมตร

แผนดิ น

500 เมตร
4.7

ชนบ
ห

าง

น
วง

น
ล

ห

ข 

78

หลักเขตที่ 4

ปาบานแหลม

อําเภอหนองหญ
าปลอง

ทาง

คลองระบายน้ําสาย D18

คลองระบายน้ําสาย D9

คลองระบายน้ําสาย D3

คลองระบายน้ําสาย D1

คลองสงนํ้า

คลองสงน้ําชลประทานสายใหญ
 1 ขวา

คลองสงน้ําชลประทานสายใหญ
ฝงซาย

อางเก็บน้ําแกงกระจาน

แม น้ําเพชรบรุี

แมน้ําเพช รบุรี

แมน้ําเพชรบุรี

ถนนไมปรากฏชื่อ

อาวบ านแหลม

อาวบ างตะบนู

คลองหวยโรง
คลองกาจบั

คลองยี่สาร

4.4

5.4

หวยแมประเรว็

หวยแมประโดน

เขื่อนแมประจันต

คลองบางสามแพรก

คลองบ กาจงา

หาร

หวยยาง

หวยผาก

คลอง กลาตาย

หวยแมประจันต
หวยแมประจันต

200 เมตร 1,200 เมตร

1,400 เมตร

1,300 เมตร

300 เมตร
200 เมตร

500 เมตร

หวยละ

คลองสงน้ําชลประทานสายใหญ
ฝงซาย

6.1

6.2

6.46.7
6.86.9

1,500 เมตร

100 เมตร

100 เมตร

100 เมตร

500 เมตร

ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองหญ
าปลอง

ปาสงวนแหงชาติ ปายางน้ํากลัดเหนอื และปายางน้ํากลดัใต

ปาสงวนแหงชาติ ปาหมายเลขแปดสิบเจด็

ปาสงวนแหงชาติ ปายางหัก - เขาปุม

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 9

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 6
หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 8

หลักเขตที่ 1
หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 8

หลักเขตที่ 10

หลักเขตที่ 11

หลักเขตที่ 12

ทาง
หลว

งแ ดนิผน หมา ย 3510เลข 

หวยผาก
7.5 หลวงแผนดินหมายเลข 3206

ทาง

ไป
ภอสว
เ าอํ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3313

นผึ้ง

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 23

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 4 หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 6
หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 8
หลักเขตที่ 9

หลักเขตที่ 10
หลักเขตที่ 11
หลักเขตที่ 12

หลักเขตที่ 13
หลักเขตที่ 14
หลักเขตที่ 15

หลักเขตที่ 16

หลักเขตที่ 17หลักเขตที่ 18
หลักเขตที่ 19

หลักเขตที่ 20

หลักเขตที่ 21
หลักเขตที่ 22

หลวงทาง

บท
ชน

พบ. 4006

ทางหลวง

เลข 37
ดิน

หลักเขตที่ 6

ทางหลวงชนบท สส.2021

ปาสงวนแหงชาติ ปาชะอํา และปาบานโรง

ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี

5. เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสขีาว

4. เขตสีเขียวออน

1. เขตสชีมพู

2. เขตสีมวง

ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม

ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณ
ภาพสิง่แวดลอม 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทชุมชน

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสนิคา

3. เขตสีเขียว

800 เมตร
800 เมตร

10,500 เมตร
บ
นอ

400 เมตร

1,600 เมตร

1,600 เมตร

800 เมตร

1,600 เมตร

1,600  เมตร
10,100  เมตร

4.3

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3176
50 เมตร

50 เมตร

คลอ
งบาง

ตะบูน

50 เมตร

2,500 เมตร

3,700 เมตร

1,300 เมตร

ทางหล
แผน ดิน

วง

หมายเลข 34 10

อา วไทย

หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 7

หลวง บท
ทาง

สส.2021
ชน

เสนขนานระยะ  70 เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ํา D1และ D3

1.14

3.3

3.12

แผน
หมาย

.................................................

( นายมนตรี  ศักดิเ์มอืง )

( นายมณ
ฑล  สุดประเสรฐิ )

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค

...................................

ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี
แผนผังกําหนดการใชประโยชนทีดินตามทไีดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง

3.11

3.12ทางหลวง
ดิน

แผน
หมายเลข 37

94
96

98
00

5      000 m.E.
6

94
96

98
00

6

01 03 05

14      000 m.N.01

03 05

แผนที่สวนขยายบริเวณ
หมายเลข 3.11 และ 3.12

0
0.5

1
2 กิโลเมตร

5

หลักเขตที่ 5
78

76
74

72
5      000 m.E.

626058

626058

78
76

74
72

5

14      000 m.N.

14

แผนที่สวนขยายบริเวณ
หมายเลข 3.3

0
0.5

1
2 กิโลเมตร

ทางหลวงชน

บท พบ. 1015

ทางหลวง
แผนดินห

มายเลข  3510

7.3

3.3
3.2

5.1

ปาบอมตะโก

ปายาง

ปาหวยโปงงาม

ปาเขาถ้ํารงค
และปาหนองชางตาย

เทศบาลตําบลเขายอย

เทศบาลตําบลบานแหลม

เทศบาลตําบลหัวสะพาน

เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ

เทศบาลตําบลหนองขนาน

เทศบาลตําบลหนองจอก

เทศบาลตําบลทายาง

เทศบาลตําบลทาแลง

เทศบาลตําบลทาไมรวก

เทศบาลตําบลนายาง

 70 เมตร

ถนน

อําเภอบานลาด

เขตทหาร

สถานพักฟนและพักผอนกองทัพบก(หาดเจาสาํราญ
)

มณ
ฑลทหารบกที่ 15

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11รักษาพระองค

สนามฝกยุทธวิธีและเอนกประสงค ทบ.

กองรอยฝกรบพิเศษที่ 1 แกงกระจาน

สนามฝกยิงปนหวยทาชาง

สนามบินทายาง

เขตทหาร

1ข คลองสงน้ําสาย
ใหญ 1

500 เมตร
1,000 เมตร

2,500 เมตร

500 เมตร
2,500 เมตร500 เมตร

คลองสงน้ําชลประทานสายใหญ
 1 ซาย - สายใหญ

  3

2,000 เมตร

3,500 เมตร

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3179

ปาหนองกระทุม
ปาสงวนแหงชาติ

ปายางลําหวยแมประจนัต
ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาถ้ําเสือและปาเขาโปงแย
ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

ปาดอนมะทราง
ปาสงวนแหงชาติ

เทศบาลเมืองชะอํา หลักเขตที่ 1

หลักเขตที่ 3
หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5
หลักเขตที่ 7

หลักเขตที่ 9
หลักเขตที่ 10
หลักเขตที่ 11

หลักเขตที่ 12
หลักเขตที่ 13
หลักเขตที่ 14
หลักเขตที่ 15

หลักเขตที่ 19
หลักเขตที่ 16

หลักเขตที่ 20
หลักเขตที่ 21 หลักเขตที่ 22

หลักเขตที่ 18 หลักเขตที่ 17

ปาสงวนแหงชาติ

ปาสงวนแหงชาติ

หลักเขตที่ 10

เทศบาลตําบลบางเกา

ปาสงวนแหงชาติ

สนามบิน
ทางหลวงชนบท พบ.1039

04
หลวง

32ายเลข 

หมแผนดิน

ทาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3175 (ถนนเพชรเก

งแผนมายเลข 4
ษม)

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

รเ

285-51- 065
บ.

บจ.พ
นอ

ถน

1.2

7. เขตสีฟา

6. เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสฟีา
ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย

ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณ
ภาพสิง่แวดลอม

6838 เมตร

2018 เมตรทาอากาศยานหัวหิน

500 เมตร

ชื่อ



รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดเพชรบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเขายอย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเขายอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเขายอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเขายอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตที่   ๘   

กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตที่   ๔   

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตที่   ๖   

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จด เสนตั้ ง ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๓๔๙   

ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ 

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  

ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จด เสนตั้ ง ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๓๔๙   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  

ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากจุดซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  พบ.  ๑๐๓๙  บรรจบกับทางหลวงชนบท  พบ.  ๑๐๓๙   

ไปทางทิศตะวันออก  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๖  ไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองเพชรบุรีกับอําเภอบานแหลม 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ํา

ชลประทานสายใหญ  ๑  ซาย - สายใหญ  ๓  เสนตรงที่ลากเชื่อมระหวางจุดซึ่งเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  –  สายใหญ  ๓  ตัดกับถนนทาหินกับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ซึ่งอยูหางจากทางรถไฟสายใต  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางรถไฟสายใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก

ทางรถไฟสายใตตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ไปทางทิศใตตามแนวทางรถไฟสายใต   

เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางรถไฟสายใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๒,๐๑๘  เมตร   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เสนตรงที่ลากจาก

แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  

จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๖,๘๓๘  เมตร  จนบรรจบกับ

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๔  และเสนขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๔   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  

มีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหัวสะพาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหัวสะพาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 



 

๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหัวสะพาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหัวสะพาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒   

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕  และเขตเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔  และเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๙  กับหลักเขตที่  ๒๐ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒๐   

หลักเขตท่ี  ๒๑  กับหลักเขตที่  ๒๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒๒   

หลักเขตท่ี  ๒๓  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๘ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลทาแลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาแลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาแลง  ระหวางหลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๑๐  

หลักเขตท่ี  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

และบริเวณหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๙ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตาํบลทายาง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลทายาง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓   

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทายาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทายาง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  

หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

และบริเวณหมายเลข  ๖.๖  หมายเลข  ๖.๗  และหมายเลข  ๖.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหนองจอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 



 

๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองจอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

   ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองจอก  ระหวางหลักเขตที่  ๔ หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

   ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองจอก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  ฟากเหนือ

และฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  บรรจบกับทางหลวงชนบท  พบ.  ๔๐๐๖  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  

ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  ฟากเหนือ

และฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  บรรจบกับทางหลวงชนบท  พบ.  ๔๐๐๖   

ฟากตะวันออก   

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาไมรวก  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาไมรวก  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  ฟากใต 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาไมรวก  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาไมรวก  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๕.๗   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงฟา 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอชะอํากับอําเภอทายาง  

และเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงหวยยาง  ฝงใต 



 

๕ 

  ดานตะวันออก   จดทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลบางเกา  

ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๗  เขตเทศบาลเมืองชะอํา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๕  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนายาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนายาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

และบริเวณหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบางเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบางเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบางเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบางเกา  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตท่ี  ๑   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๗  หมายเลข  ๖.๘  และหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไว

เปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองชะอํา  

ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดราชบุรี   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน

สายใหญ  ๑  ขวา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  พบ.  ๑๐๑๕  

ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาหนองหญาปลอง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาหนองหญาปลอง  และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหญาปลอง 



 

๖ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบท  พบ.  ๑๐๑๕  

ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําชลประทาน

สายใหญ  ๑  ขวา  ฟากตะวันตก   

    ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๔๙  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาหนองหญาปลอง   

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง  ถนน  อบจ.  พบ.  ๕๐๐๑   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๒๐๒๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนไมปรากฎชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฎชื่อ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดราชบุร ี

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงคราม  เขตเทศบาลตําบลเขายอย  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  

หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเขายอยกับอําเภอเมืองเพชรบุรี 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  ฟากเหนือ  และแนวเขต

ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหญาปลอง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหญาปลอง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง   

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดราชบุรี 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหญาปลอง 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๔๙  ฟากเหนือ  และถนน  

อบจ.  พบ.  ๒๘๕ - ๕๑ - ๐๖๕  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปายางน้ํากลัดเหนือและปายางน้ํากลัดใต  

และเขื่อนแมประจันต 



 

๗ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๓.๓  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 

 ๓.๓ ที่ดินบริษัท  จริยรุงโรจน  จํากัด  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๗๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๙๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๑๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๑๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๘๑๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๘๑๖  และที่ดิน  นายสงา  เลาจริยกุล  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๐๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๘๑๕  ในทองท่ีตําบลหนองหญาปลอง  อําเภอหนองหญาปลอง  

จังหวัดเพชรบุรี 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเขายอย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๒  แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเพชรบุรี

กับจังหวัดสมุทรสงคราม  และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานแหลม  เขตเทศบาลตําบลบานแหลม  

ระหว างหลักเขตที่   ๑  หลั กเ ขตที่   ๘   ห ลั ก เ ขต ท่ี   ๗   ห ลั ก เ ขต ท่ี   ๖   กั บห ลัก เ ขต ท่ี   ๕   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๘  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานแหลมกับอําเภอ

เมืองเพชรบุรี  ไปทางทิศตะวันตก  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๖  ไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  

๒,๕๐๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  พบ.  ๑๐๓๙  

บรรจบกับทางหลวงชนบท  พบ.  ๑๐๓๙  และเขตเทศบาลตําบลหัวสะพาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  หมายเลข  ๔.๒  และหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว

เปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๖.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา  และบริเวณหมายเลข  ๗.๑  

ที่กําหนดไวเปนสีฟา   

 ๓.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๘  ฟากตะวันออก   

และเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาปากทะเล  เสนขนาน   

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานแหลมกับ  

อําเภอเมืองเพชรบุรี 



 

๘ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ฟากตะวันออก 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับคลองสงน้ําชลประทานสายใหญ  ๑  

ซาย - สายใหญ  ๓  และจุดที่อยูศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ซึ่งอยูหางจาก 

ทางรถไฟสายใตบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๘  

ฟากตะวันออก   

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๓.๖   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พบ.  ๕๐๐๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สส.  ๒๐๒๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฎชื่อ  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  พบ.  ๒๘๕ - ๕๑ - ๐๖๕  ฟากใต  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๔๙  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  

เขตเทศบาลตําบลหัวสะพาน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  

เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๐๔  ไปทาง  

ทิศตะวันออกเฉยีงใต  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เปนระยะ  ๖,๘๓๘  เมตร   

และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชน

บานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทายาง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี   ฝ งตะวันตกและฝงเหนือ  เขตเทศบาล   

ตําบลทาแลง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปายางน้ํากลัดเหนือและปายางน้ํากลัดใต  

และแนวเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน   

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๕.๕  

และหมายเลข  ๕.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๖.๒  หมายเลข  ๖.๔  

และหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 



 

๙ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒๓   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๗  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทายาง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๑  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  แนวเขตผังเมืองรวม

ชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  และเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

จนบรรจบกับศูนยกลางทางรถไฟสายใต  เปนระยะ  ๒,๐๑๘  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

และบริเวณหมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๓.๙ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒๓   

หลักเขตที่  ๒๒  หลักเขตที่  ๒๑  กับหลักเขตท่ี  ๒๐  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับแนวชายฝง

ทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบางเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  เสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงหวยยาง  ฝงเหนือ  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทายางกับอําเภอชะอํา 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาชะอํา  และปาบานโรง  เสนขนาน

ระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงหวยยาง  ฝงใต  และเขตเทศบาลตําบลทายาง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕   

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๖.๖  

หมายเลข  ๖.๗  และหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา    

   ๓.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปายางน้ํากลัดเหนือ  และปายางน้ํากลัดใต  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๑๐  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  ฟากใต   

ทางหลวงชนบท  พบ.  ๔๐๐๒  ฟากตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปายางหัก - เขาปุม 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาแลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๒  หลักเขตที่  ๑๑  

หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๙  เขตเทศบาลตําบลทาไมรวก  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๘  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๐  ฟากเหนือ  และเสนขนาน

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงใต 



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  พบ.  ๔๐๐๖  ฟากตะวันออก  แนวเขตอุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปายางน้ํากลัดเหนือ  และปายางน้ํากลัดใต  และอางเก็บน้ํา 

แกงกระจาน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๔.๗  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๐  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาไมรวก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๗  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาชะอํา  และปาบานโรง  เขตเทศบาลตําบลนายาง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๕  และเขตเทศบาลเมืองชะอํา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปายางน้ํากลัดเหนือ  และปายางน้ํากลัดใต 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  บริเวณหมายเลข  ๔.๗  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

 ๓.๑๒ ที่ดินบริษัท  เลควิวกอลฟ  แอนด  ยอรชคลับ  จํากัด  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๔๕  โฉนดท่ีดิน

เลขที่  ๒๖๗๐๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๖๗๐๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๖๗๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๗๑๐   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๗๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๗๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๗๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๖๗๑๔  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๖๗๑๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๑๒๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๑๒๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๑๒๔  

โฉนดท่ีดินเลขที่   ๓๔๑๒๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๑๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่   ๓๔๑๒๗  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๓๔๑๒๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๑๒๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๑๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๓๑   

โฉนดท่ีดินเลขที่   ๓๔๑๓๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๑๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่   ๓๔๑๓๔  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๓๔๑๓๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๑๓๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๑๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๗๕   

โฉนดท่ีดินเลขที่   ๓๔๑๘๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๑๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่   ๓๔๑๘๕  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๓๔๑๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๘๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๑๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๘๙   

โฉนดท่ีดินเลขที่   ๓๔๑๙๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๑๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่   ๓๔๑๙๒  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๓๔๑๙๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๑๙๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๑๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๙๘   

โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๒๐๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๒๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่   ๓๔๒๐๒  โฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๓๔๒๔๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๒๔๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๒๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๖๒   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๔๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๖๐  



 

๑๑ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๖๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๗๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๘๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๒๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๔๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๗๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๘๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๑๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๕๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๒๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๖๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๓๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๖๔๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๖๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๔๘๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๗๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๕๙๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๖๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๖๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๕๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๕๔๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๖๕๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๖๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๖๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๖๕๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๗๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๓๒๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๓๒๒๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๓๒๒๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๒๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๘๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๘๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๘๖๗  



 

๑๒ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๘๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๘๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๒๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๒๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๓๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๖๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๐๐   

โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๙๗๘  และท่ีดินบริษัท  ทีซีซี  พีดี  ๕  จํากัด  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๘๓  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๒๖๗๐๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๑๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๔๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๕๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๕๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๗๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๑๙๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๑๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๒๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๑๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๑๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๔๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๕๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๗๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๗๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๙๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๐๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๑๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๓๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๓๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๓๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๓๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๔๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๕๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๘๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๙๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๓๙๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๔๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๐๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๑๕  



 

๑๓ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๖๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๘๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๔๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๐๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๒๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๕๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๖๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๖๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๕๖๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๗๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๗๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๕๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๒๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๖๕๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๕๓๗๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๕๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๕๙๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๕๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๕๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๑๕๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๔๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๕๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๕๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๙๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๒๙๙  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๓๓๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๓๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๑๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๗๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๘๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๙๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๘๔๑๙  โฉนดทีด่ินเลขท่ี  ๖๒๑๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๑๖๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๑๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๑๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๑๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๒๒๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๒๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๗๓๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๐๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๐๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๔๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๔๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๐๑๖๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๑๒๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๙๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๙๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๙๖๖  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๗๗๔๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๔๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๕๔  ในทองที่ตําบลสามพระยา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๑๔ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางตะบูน  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางตะบูน 

ฝงตะวันตก   

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี 

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และเสนขนาน

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางสามแพรก  ฝงเหนือและฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางสามแพรก 

ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๖  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางสามแพรก   

ฝงตะวันตกและฝงใต 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ระหวางหลักเขตที่   ๗   

กับหลักเขตท่ี  ๖ 

    ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันออก   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองเพชรบุรีกับ

อําเภอบานแหลม  และแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันตก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาบานแหลม  และปาสงวนแหงชาติ  

ปาปากทะเล 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวบางตะบูน  อาวบานแหลม  และอาวไทย   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  หลักเขตที่  ๗   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเล  อาวบางตะบูน  

อาวบานแหลม  และอาวไทย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา

 ๔.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   



 

๑๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝ งแมน้ํ า เพชรบุรี 

ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลทายาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันตก   

 ๔.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน  หลักเขตท่ี  ๒๐ 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบางเกา  หลักเขตที่  ๕   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงเหนือ  

ฝงตะวันตก  และฝงตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดจุดที่ริมฝงลําหวยแมประจันตบรรจบกับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  

ฝงตะวันออก  ไปทางทิศใตขนานกับแมน้าํเพชรบุรี  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  

กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๑๐  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเพชรบุรี  ฝงใต  

ฝงตะวันออก  และฝงตะวันตก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาชะอํา  และปาบานโรง  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๑๐  ฟากเหนือ  แนวเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปายางน้ํากลัดเหนือ  และปายางน้ํากลัดใต 

  ดานตะวันตก จดอางเก็บน้ําแกงกระจาน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหญาปลอง 

 ๕.๒ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

 ๕.๓  ปาสงวนแหงชาติ  ปายางน้ํากลัดเหนือ  และปายางน้ํากลัดใต 

   ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบานแหลม  และปาสงวนแหงชาติ  ปาปากทะเล 

 ๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปายางหัก - เขาปุม  และปาสงวนแหงชาติ  ปายาง  ลําหวยแมประจันต 

 ๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาถ้ํารงค  และปาหนองชางตาย 

   ๕.๗  ปาสงวนแหงชาติ  ปาชะอํา  และปาบานโรง 

   ๕.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหมายเลขแปดสิบเจ็ด 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีฟา 

ใหเปนท่ีดินประเภทเส่ียงอุทกภัย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางสามแพรก  ฝงใต   



 

๑๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองชลประทานสายใหญ 

ฝงซาย  ฝงตะวันตก  ไปทางทิศใตระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับคลองชลประทานสายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชลประทาน

สายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  

๑,๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชลประทานสายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชลประทาน 

สายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  พบ.  ๔๐๐๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชลประทาน

สายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก   

 ๖.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา   

สาย  D  ๑๘  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ  ๔๐๐  เมตร  จากนั้นเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับจุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา 

สาย  D  ๑๘  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา  

สาย  D  ๑๘  ฝงใต  เสนตรงระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงชนบท  สส.  ๒๐๒๑  ตัดกับริมฝงคลอง

ระบายน้ํา  สาย  D  ๑๘  ไปทางทิศตะวันตกตามริมฝงคลองระบายน้ําสาย  D  ๑๘  เปนระยะ  ๑๐,๑๐๐  เมตร  

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ําสาย  D  ๑๘  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ฟากตะวันออก 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองกลาตาย  ฝงเหนือ  

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ําสาย  D  ๑๘  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดจุดเริ่มตนริมฝงคลองระบายน้ําสาย  D  ๑๘  ฝงใต  ไปส้ินสุด

ที่จุดเริ่มตนริมฝงคลองระบายน้ําสาย  D  ๑๘ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา   

สาย  D  ๑๘  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองกลาตาย  ฝงใต  และทางหลวงชนบท   

พบ.  ๔๐๐๘  ฟากตะวันออก   



 

๑๗ 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  พบ.  ๔๐๐๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชลประทาน 

สายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๙๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชลประทานสายใหม

ฝงซาย  ฝงตะวันตก   

 ๖.๖ ดานเหนือ จดจุดซึ่งหางจากหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๙  

ไปทางทิศเหนือตามแนวแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันออก  เปนระยะ  ๑๐,๕๐๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงใต  จนบรรจบกับจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๗๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๘๗  ไปทางทิศใต  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๗  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยละหารบอน  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  จากนั้นเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จนบรรจบกับจุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ําสาย  D  ๙  ฝงเหนือ   

จนบรรจบกับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา   

สาย  D  ๙  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงหวยละหารบอน  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเพชรบุรี  ฝงตะวันออก 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ําสาย  D  ๓  

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา   

สาย  D  ๓  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองระบายน้ําสาย  D  ๓ 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงหวยยาง  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงหวยยาง  ฝงใต   

 ๖.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา   

สาย  D  ๑  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐  เมตร  กับริมฝงคลองระบายน้ํา   

สาย  D  ๑  ฝงใต 



 

๑๘ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๗.๑ แมน้ําบางตะบูน 

 ๗.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงคราม 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

 ๗.๓ เขื่อนแมประจันต 

 ๗.๔ อางเก็บน้ําแกงกระจาน 

 ๗.๕ อางเก็บน้ําหวยผาก 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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