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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น โครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่
เพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
(๓) ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร
หัตถกรรมพื้นบ้าน และการท่องเที่ยว
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
(๖) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และรักษาวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม
(๘) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๕) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๕.๑ ถึ ง หมายเลข ๕.๑๖ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ ยวข้อ งกับเกษตรกรรม การท่ องเที่ย ว สถาบันการศึกษา สถาบัน ศาสนา สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ที่อยู่ห่างจากเขตทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
และที่อยู่ห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินทุกประเภท เว้นแต่จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
(๖) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๘ เมตร
มีระยะห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีระยะห่างจากที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยที่มีความสูง
ของอาคารไม่ เกิ น ๖ เมตร และมิ ใช่ การจั ดสรรที่ ดิ น เกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้ องกั บเกษตรกรรม
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และสาธารณประโยชน์เท่านั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร มีความสูง
ของอาคารไม่เกิน ๘ เมตร และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม ให้ใ ช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่ อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง การท่องเที่ยว
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

1
2

4

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
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1

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อ หรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืชหรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
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โรงงานจําพวกที่
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11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนดหรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหง หรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
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14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง
16 โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา
17 โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ
18 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม
19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปน หรือบดมอลต
(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ)
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๓) การทําน้ําอัดลม
(๔) การทําน้ําแร
21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยวหรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ
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22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ
(๔) การพิมพสิ่งทอ (เฉพาะการพิมพสิ่งทอพื้นเมือง)
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม
ที่ถักดวยดายหรือเสนใย
25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว
ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
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34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(๓) การเกาะสลักไม
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(๒) การทําแมพิมพโลหะ
47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
(๔) การทํายาสีฟน
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52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta)
รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัสดุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)
57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง หรือระบบทอลม
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน
61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
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(๓) การทําสวนประกอบสําหรับในการใชในการตอเรือ
(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา
(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย
(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน
(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน
(Primary Rolling or Drawing Mills)
(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ
(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูป ดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning or Lacquering ) ชุบ หรือขัด
(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) การทําชิ้นสวน หรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต
หรือเครื่องกังหันดังกลาว
66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
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67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน
เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล
(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
68 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ
การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่งพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา
ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ
เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา
เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง
เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง
เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน
เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
74 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา
(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา
(Conductor Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว
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75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
(๓) การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อทําลายเรือ
77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง
78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด
หรือบังคับควบคุม
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons,
Betatrons or Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย
82 โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณ
ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ
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83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น
85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว
86 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา
และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง หรือไฟฟา กลองสูบยา
หรือกลองบุหรี่ กนรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
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13
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
92 โรงงานหองเย็น
93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรสองลอ หรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ
โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
103 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การบดหรือปนเกลือ
หมายเหตุ

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ได
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานกฎหมายวาดวยโรงงาน
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน ดานเหนือ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน ดานใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน ดานตะวันตก
๑.๒ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน
๑.๓ ดานเหนือ
จดแม น้ํ า ปราณบุ รี ฝ ง ใต ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก และหวยตะเคียน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวัน ตก และทางหลวงชนบท
ปข. ๑๐๒๐ ฟากตะวันตก และแนวเขตเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ดานตะวันออก
ดานใต
จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ดานใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ดานตะวันตก
๑.๔ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี
๑.๕ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศิลาลอยกับตําบลศาลาลัย
อําเภอสามรอยยอด
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต
แนวเขตเทศบาลตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตําบลกุยบุรี
อําเภอกุยบุรี ดานตะวันออก เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๐๓
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งอํ า เภอกุ ย บุ รี กั บ อํ า เภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ เสนขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต เสนตั้งฉากระยะ
๒,๓๔๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

๒
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตั ด กั บ คลองกุ ย บุ รี ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๑,๓๖๐ เมตร เสนตั้งฉากระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๐๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๑,๒๘๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๐๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
ปข. ๑๐๑๔ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๗ เสนขนานระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองชลประทาน
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนตั้ งฉากกับหลักเขตที่ ๖
เทศบาลตํ า บลไร ใ หม อํ า เภอสามร อ ยยอด ด า นใต เส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองชลประทาน เสนตั้งฉากระยะ
๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองชลประทาน ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับ
เขตคลองชลประทาน ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตคลองชลประทาน เปนระยะ ๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๑.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
ปข. ๑๐๑๒ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอนอกกับตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ และเสนตั้งฉากระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย แนวเขตอุทยานแหงชาติ หาดวนกร ดานเหนือ
และเสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร

๓
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองชลประทาน เสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ คลองชลประทาน ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๔๒
๑.๗ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๕๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๑,๗๘๕ เมตร และแนวเขตอุทยานแหงชาติ หาดนวกร
ดานใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเส น ตั้ ง ฉากระยะ ๑,๘๖๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเพชรเกษม - ชายทะเล บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปน ระยะ ๑,๙๕๐ เมตร และเสน ตั้ง ฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเพชรเกษม น้ําตกหวยยาง บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๑.๘ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก
๑.๙ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน
๑.๑๐ พื้นที่ในบริเวณกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๑๑ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางสะพานนอย อําเภอบางสะพานนอย
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า ไม ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖
ปาหมายเลข ๘๗

๔
ดานใต
จดแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม (คายธนะรัชต)
แนวเขตเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ดานเหนือ และแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม
(คายธนะรัชต)
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และแนวเขตผังเมืองรวม
ดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
๒.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
ดานตะวันออก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ดานใต
จดแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม (คายธนะรัชต)
ดานตะวันตก
จดแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม (คายธนะรัชต)
๒.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ดานใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม (คายธนะรัชต)
ดานใต
จดแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม (คายธนะรัชต)
ดานตะวันตก
จดแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม (คายธนะรัชต)
๒.๔ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหัวหินกับอําเภอปราณบุรี
และแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน ดานใต
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ แนวชายฝง ทะเลอาวไทย
แนวเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองเกาและปาคลองคอย แนวเขตเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี
ดานใต เสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย และทางหลวงชนบท ปข. ๔๐๐๘
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตอุท ยานแห ง ชาติ ป า เขาสามร อ ยยอด ป า ไม ถ าวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี และทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
แนวเขตเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ดานใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๘ ฟากใต
ทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๒๐ ฟากตะวันออก เขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก หวยตะเคียน ฝงเหนือ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว

๕
๒.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตพื้นที่สงวนไวใชในราชการกลาโหม (คายธนะรัชต)
และแมน้ําปราณบุรี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี ดานตะวันตก
และดานใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศิลาลอยกับตําบลศาลาลัย
อําเภอสามรอยยอด เส น ขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับ ศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนตั้งฉากระยะ
๘๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองชลประทาน ที่จุด ซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
เขตคลองชลประทาน ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตคลองชลประทาน เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๕ หมายเลข ๕.๗ และหมายเลข ๕.๘ ที่กําหนดไว
เปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๒.๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด
๒.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด และเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอสามรอยยอด
ดานตะวันออก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด และทางหลวงชนบท
ปข. ๑๐๒๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด
๒.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๗
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๔ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๐๒ และทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๔ ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี และแนวเขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี แนวเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี และคลองชลประทาน ฝงตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๒.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๒๖ ฟากใต และแนวเขตอุทยานแหงชาติ
ปาเขาสามรอยยอด
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๒๐ ฟากตะวันตก แนวเขตอุทยาน
แหงชาติปาเขาสามรอยยอด และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
ปข. ๑๐๐๓
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายใต
คลองชลประทาน ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายใต
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
ปข. ๑๐๐๒ เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
และเสนตั้งฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๐๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๑,๒๘๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอนอกกับตําบลอาวนอย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๒
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี และปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากระยะ ๒,๓๔๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ตัดกับแมน้ํากุยบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
เปนระยะ ๑,๓๖๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางเขตทางรถไฟสายใต และเสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธกับอําเภอกุยบุรี

๗
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอนอกกับตําบลอาวนอย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองชลประทาน ฝ ง ใต เส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองชลประทาน
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
กับอําเภอทับสะแก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี และปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
กับอําเภอทับสะแก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
เสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๕๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปน ระยะ
๑,๗๘๕ เมตร เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
เสนตั้ง ฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตรกับทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเพชรเกษม - น้ําตกหวยยาง บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวั น ตก แนวเขตเทศบาลตํ า บลทั บ สะแก
อําเภอทับสะแก ดานเหนือและดานตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก

๘
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากระยะ ๑,๘๖๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนเพชรเกษม - ชายทะเล
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๑,๙๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก ดานเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก ดานใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ แนวชายฝง ทะเลอาวไทย
แนวเขตเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน ดานเหนือและดานตะวันตก ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๓๔๕๙ ฟากเหนือ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก และปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ทั บ สะแก และป า ไม ถ าวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหง ชาติ ป าเขาไชยราชและป าคลองกรู ด
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๕๙ ฟากใต และแนวเขตเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน
ดานตะวันตกและดานใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดานเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด

๙
๒.๑๘ ดานเหนือ
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลรอนทองและตําบลทองมงคล
อําเภอบางสะพาน และคลองบางสะพาน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหง ชาติปาพุน้ําเค็ม และเปน ปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหง ชาติป าเขาไชยราชและป าคลองกรู ด
และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
๒.๑๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติป าเขาไชยราชและป าคลองกรู ด
และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
๒.๒๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดานใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดชุมพร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
แนวเขตปาสงวนแหงชาติปาพุน้ําเค็ม และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไวใหเปนสีชมพู และบริเวณหมายเลข ๕.๑๖
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๒.๒๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติป าเขาไชยราชและป าคลองกรู ด
และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ป า เขาสามร อ ยยอด และ
ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

๑๐
ดานใต
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๒๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต
เส น แบ ง เขตการปกครองระหว า งตํ า บลศิ ล าลอยกั บ ตํ า บลศาลาลั ย อํ า เภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน ดานใต
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอนอกกับตําบลอาวนอย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
๔.๒ ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหวยทรายกับตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดานเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
๔.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดานใต
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดชุมพร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
๔.๔ พื้นที่บริเวณเกาะทะลุ
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ พื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
๕.๒ พื้นที่ในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖ ปาหมายเลข ๘๗
๕.๓ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองเกาและปาคลองลอย

๑๑
๕.๔ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
๕.๕ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว
๕.๖ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาดอนเต็งรัง
๕.๗ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาถ้ําพยอม
๕.๘ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขานอยหวยตามา
๕.๙ พื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติปาเขาสามรอยยอด และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
๕.๑๐ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขานอย
๕.๑๑ พื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติหาดนวกร
๕.๑๒ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก
๕.๑๓ พื้นที่ในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีปาจักกระลาง
๕.๑๔ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด และปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี
๕.๑๕ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาพุน้ําเค็ม และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
๕.๑๖ พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขากลอย และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
๖. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๔ ที่ กํา หนดไวเ ปน สีฟ า ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน ดานใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน ดานตะวันตก
๖.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน ดานใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
บริเวณเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบอนอกกับตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย

๑๒
๖.๓ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดานเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
๖.๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดานใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเสนแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดชุมพร
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ จั งหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เพื่ อ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริ เวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

