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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใชบั้งคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลอ่าวน้อย  ตําบลประจวบคีรีขันธ์  ตําบลเกาะหลัก  

และตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนาจังหวัด 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การบริการ 
ทางพาณิชยกรรม  และการบริการทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนากิจกรรมบริการ
ให้เพียงพอ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรม  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗ .๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง  เพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยซ่ึงไม่ใช่
อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) สถานที่เก็บสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ

เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  หรือไก่  เพื่อการค้า 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่เก็บสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ

เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศยั  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดาํเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  หรือไก่  เพื่อการค้า 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ให้บริการแก่ชุมชน  อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมคลังสินค้า  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และโรงงานตามประเภท  ชนิด  
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใชก๊้าซ 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
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(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ

ธรรมชาติของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘)  การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
และกําจัดมูลฝอย 
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ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  สาธารณูปโภค 
และสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๑๕  เมตร  จากริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ํา
สาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานกับริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  สะพาน  หรือการสาธารณูปโภค  
และในระยะที่เกินกว่า  ๖  เมตร  ถงึ  ๑๕  เมตร  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน  ๘  เมตร 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวหรือเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่าเทียบ
เรือประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๘ ที่ดินตามกฎกระทรวงนี้ถ้าอยู่ในบริเวณแนวเขตป่าคลองนางรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธารและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช  ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือ ได้ ได้ 

     ผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

(๖) การบด ป่น หรือยอ่ยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่ ได้ ได้ 

     เมล็ดพืชหรือหัวพืช

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน ได้ 

     หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก   ได้ ได้ 

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

     ของผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ 

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืชหรือสัตว์

หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช ได้ ได้ 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

(๒) การถนอมผัก พชื หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ 

     ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ 

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ 

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ 

๒

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย

บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ได้ ได้ ได้ 

     ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้

ช็อกโกเลตหรือขนมหวาน อย่างใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้

     หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือ ได้ ได้ ได้

     การเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล

     กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง

ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ได้* ได้* ได้* ได้* ได้* ได้* ได้ ได้* ได้ ได้ * เฉพาะการประกอบการ

ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 

และที่พักนักท่องเที่ยว 

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ 

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ 

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ 

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ 

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้

หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือ ได้ 

ผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือ

พลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห

หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การผลิตเชือก (ไม่มีการฟอก ย้อมสี) ได้ ได้ 

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห ได้ ได้ 

     หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ

     ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ไม่มีการฟอก ย้อมสี)

๕

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่ 

รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ได้ ได้ ได้ ได้

     ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ 

     ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ ได้ 

     ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้ 

    บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ได้ 

ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือ

ไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้ 

     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้ 

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ 

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ 

จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป

และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน

หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

(๑) การทําปุ๋ย (เฉพาะการทําปุ๋ยหมักจากพืช) ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 

ดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ

เพื่อการดังกล่าว

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้ ได้ ได้ 

     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือ

โลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับ

ใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

     (ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ)

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ 

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ 

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ ได้ 

       ทั่วไป

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ 

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (ไม่มีการชุบ

ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ)

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้

สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้

หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือ

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่ง

โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - 

Conductor Devices) คาปาซิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี)

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ ได้ ได้ 

     นอกจากเรือยาง

 (๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ  ได้ ได้ 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ

หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ 

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ ได้ 

     สําหรับการแสดง

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ได้ 

     ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า

     กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง 

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (สํารอง) ได้ ได้ ได้ เฉพาะการประกอบการ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ

ที่พักนักท่องเที่ยว

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ํา ได้ เฉพาะเครื่องจักรไม่เกิน

ไปยังอาคารหรอืโรงงานอุตสาหกรรม ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน

๒๐ คน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ 

(๒) การบรรจุก๊าซ ได้ ได้ เฉพาะสถานีบริการตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้* ได้* ได้* ได้* ได้* ได้* ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้* * เฉพาะการประกอบการ

(ไม่มีการแกะ ล้าง หรือแปรสภาพวตัถุดิบ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ

ที่พักนักท่องเที่ยว

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับ ได้ ได้

ใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วย

เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ

หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ ได้ 

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ 

    หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ 

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ ได้ ได้

ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

หรืออัญมณี 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า ได้* ได้* ได้* ได้* ได้* ได้* ได้ ได้* ได้* ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้* * เฉพาะการประกอบการ

เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ (ไม่มีการฟอก ย้อมสี) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ

โรงแรม และที่พักนักท่องเที่ยว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ ได้

     หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก ได้ ได้ ได้

     มุก ทอง หรืออัญมณี 

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste ได้

Treatment  Plant)

หมายเหตุ    ลําดับที่              หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                ได้                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                โรงงานจําพวกที่    หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 

ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๗  ฟากตะวันออก  และ 

ทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้   

เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  วัดค่ันกระได  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๑  เป็นระยะ  ๔๘๐  เมตร   

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้   

เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๒  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับทางรถไฟสายใต้  เส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒   



 
๒ 

บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้  เป็นระยะ  ๓๗๐  เมตร  และ 

เขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๓   

ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๓   

เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๓   

และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑ 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒   

เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟสายใต้บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางรถไฟสายใต้   

เป็นระยะ  ๔๔๕  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก   

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดวัดอ่าวน้อย  (วัดพระธาตุเขาถ้ําค่ันกระได)  และเขาค่ันกระได 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นอ่าวน้อย 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ   

๔๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก   

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย  ข  ๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕   



 
๓ 

เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย  ข  ๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร     

  ดา้นตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก   

 ๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕   

เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ข  ๕  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕   

โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย  และที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  ปข.  ๐๑๐๒ 

  ดา้นใต้ จดเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕   

 ๑.๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๕  เป็นระยะ   

๕๗๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาตาม่องล่าย 

  ด้านใต้ จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งตะวันตก  และถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก   

 ๑.๙ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก   



 
๔ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง ๑  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดศูนย์ฝึกอบรมมวลชน  (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  ส่วนกิจการมวลชน 

สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์  สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ประจวบคีรีขันธ์  สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่  ๓  สาขาประจวบคีรีขันธ์   

บ้านพักสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญประเภท   

นสล.  เลขที่  ปข ๐๕๗๑ 

 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดศูนย์ฝึกอบรมมวลชน  (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  ส่วนกิจการมวลชน 

สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์  สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ประจวบคีรีขันธ์  สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่  ๓  สาขาประจวบคีรีขันธ์ 

บ้านพักสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญประเภท   

นสล.  เลขที่  ปข ๐๕๗๑ 

  ด้านตะวันออก จดศูนย์ฝึกอบรมมวลชน  (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  ส่วนกิจการมวลชน 

สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์  สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ประจวบคีรีขันธ์  สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่  ๓  สาขาประจวบคีรีขันธ์   

บ้านพักสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญประเภท   

นสล.  เลขที่  ปข ๐๕๗๑ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง ๑  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดศูนย์ฝึกอบรมมวลชน  (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  ส่วนกิจการมวลชน 

สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์  สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ประจวบคีรีขันธ์  สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่  ๓  สาขาประจวบคีรีขันธ์   

บ้านพักสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญประเภท   

นสล.  เลขที่  ปข ๐๕๗๑ 



 
๕ 

 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งถนนเพชรเกษม - หนองพังพวย  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้   

ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งถนนเพชรเกษม - หนองพังพวย  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๖   

ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากเหนือ  และโรงเรียนเทศบาล 

บ้านค่าย 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และสถานีตํารวจทางหลวง  ๓  กองกํากับการ  ๒ 

 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขนัธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เส้นตั้งฉากกับ 

ถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขสมบูรณ์บรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนประจวบคีรีขันธ์  เป็นระยะ  ๑๒๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับถนนสุขสมบูรณ์   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขสมบูรณ์บรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์  ไปทางทิศใต้ตามแนว 

ถนนสุขสมบูรณ์  เป็นระยะ  ๒๖๐  เมตร  และถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบศิริ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   



 
๖ 

 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนประจวบศิริ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนเกาะหลัก  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนวีรกรรม  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดหลักเขตที่  ๕  เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์  และซอยหน้ากองสารวัตร  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสู้ศึก  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดซอย  ๑๐  หน้าวัดเกาะหลัก  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสู้ศึก  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดซอยหน้ากองสารวัตร  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันตก 

 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนเกาะหลัก  ฟากใต้  และวัดเกาะหลัก 

  ด้านตะวันออก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต ้ จดเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑  ฟากตะวันออก  และ 

เขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนเกาะหลัก  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 



 
๗ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขจิต  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนเกาะหลัก  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขจิต  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสุขจิต  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนเกาะหลัก  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนหนองบัว  ฟากเหนือ  และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๑.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนหนองบัว  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนสาย  ข  ๑๖  ไปทางทิศตะวันตก 

จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๑๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๑.๒๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองวาฬ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันตก  และสถานีตํารวจภูธร 

ตําบลคลองวาฬ 

  ด้านใต้ จดถนนนาทอง - คลองวาฬ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๘ 

 ๑.๒๔ ด้านเหนือ จดถนนนาทอง - คลองวาฬ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันตก   



 
๘ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๘ 

 ๑.๒๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดวัดคลองวาฬ   

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒๖ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๑๙  ตัดกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ถนนสาย  ข  ๑๘ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย   ก   ๒   ฟากใต้   และถนนสาย   ข   ๑๘   

ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๑๙   

ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑  ฟากตะวันออก   

 ๑.๒๗ ด้านเหนือ จดสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  กรมประมง  และคลองวาฬ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 

  ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ เชื่อมต่อกับเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางซอยเทศบาล  ๒๔  ไปทางทิศตะวันออก  จนจดกับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  และ 

หลักเขตที่  ๓  เขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ   

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากใต้  ถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากใต้   

และถนนแยกป้อมตํารวจ – หนองหิน  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวนัตก 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยเทศบาล  ๒๔    



 
๙ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้   

เป็นระยะ  ๓๗๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้   

และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉาก 

กับถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดสถานีอนามัยอ่าวน้อย  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดโรงเรียนบ้านค่ันกระได  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้  และ 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๓   

เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ   

๔๐๐  เมตร 



 
๑๐ 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าเขาตาม่องล่าย 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๕  เป็นระยะ   

๕๗๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   

และทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๕  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ถนนสาย  ข  ๕  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๕  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย  ข  ๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕   

เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕   

เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕   

 ๒.๗ ด้านเหนือ จดศูนย์ฝึกอบรมมวลชน  (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  ส่วนกิจการมวลชน   

สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์  สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ประจวบคีรีขันธ์  สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่  ๓  สาขาประจวบคีรีขันธ์   



 
๑๑ 

บ้านพักสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญประเภท   

นสล.  เลขที่  ปข ๐๕๗๑ 

  ด้านตะวันออก จดถนนป่ินอนุสรณ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดคลองบางนางรม  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนป่ินอนุสรณ์   

 ๒.๘ ด้านตะวันออก จดถนนป่ินอนุสรณ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดวัดธรรมมิการามวรวิหาร  (คณะเหนือ) 

  ด้านตะวันตก จดคลองบางนางรม  ฝั่งตะวันออก   

 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันตก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขสมบูรณ์บรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสุขสมบูรณ์   

เป็นระยะ  ๒๖๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสุขสมบูรณ์บรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนประจวบคีรีขันธ์   

เป็นระยะ  ๑๒๐  เมตร  และสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบศิริ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบศิริ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิทักษ์ชาติ  ฟากตะวันตก 



 
๑๒ 

  ด้านใต้ จดซอยสตรีการช่าง  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนมหาราช  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาประจวบคีรีขันธ์   

และบ้านพักข้าราชการ 

  ด้านตะวันตก จดถนนพิทักษ์ชาติ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนประจวบศิริ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม  และถนนสุขจิต   

ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบพัฒนา  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนประจวบศิริ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดสํานักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงาน 

ประถมศึกษาอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานปศุสัตว์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานสรรพากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสํานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขใจ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนประจวบศิริ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขใจ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบพัฒนา  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขจิต  ฟากตะวันออก 



 
๑๓ 

 ๒.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนประจวบพัฒนา  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขใจ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขจิต  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนประจวบพัฒนา  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขจิต  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิทักษ์ชาติ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนเกาะหลัก  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนมหาราช  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๐ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสู้ศึก  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ซอยโรงเรียนการช่างบรรจบกับถนนสู้ศึก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสู้ศึก  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนวีรกรรม  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสู้ศึก  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสู้ศึก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ซอยโรงเรียนการช่างบรรจบกับถนนสู้ศึก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสู้ศึก  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสู้ศึก  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดซอย  ๑๐  หน้าวัดเกาะหลัก  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันตก 

 ๒.๒๒ ด้านเหนือ จดสํานักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงาน 

ประถมศึกษาอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานปศุสัตว์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานสรรพากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 



 
๑๔ 

ประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสํานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขใจ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขจิต  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนเกาะหลัก  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขสมบูรณ์  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๔ ด้านเหนือ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุขใจ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนเกาะหลัก  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสุขจิต  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๕ ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

  ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านคลองวาฬ   

  ด้านตะวันตก จดวัดคลองวาฬ   

 ๒.๒๖ ด้านเหนือ จดวัดคลองวาฬ  และโรงเรียนบ้านคลองวาฬ   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านคลองวาฬ -  

บ้านหว้ากอ 

  ด้านใต้ จดซอยเทศบาล  ๑๐  (สุขาภิบาล  ๔)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒๗ ด้านเหนือ จดซอยเทศบาล  ๑๐  (สุขาภิบาล  ๔)  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดสถานีจ่ายน้ําประปาคลองวาฬ  การประปาส่วนภูมิภาค   

และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๘ 

  ด้านใต้ จดซอยพัฒนา  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันออก 



 
๑๕ 

 ๒.๒๘ ด้านตะวันออก จดซอยพัฒนา  ฟากใต้   

  ด้านใต้ จดถนนแยกป้อมตํารวจ - หนองหิน  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๘  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้   

เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  ฟากตะวันออก  และ 

วัดค่ันกระได 

 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  ที่จุด 

ซึ่งถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๕   

เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก   

 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนวีรกรรม  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันตก   



 
๑๖ 

  ด้านใต้ จดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาประจวบคีรีขันธ์   

และบ้านพักข้าราชการ 

  ด้านตะวันตก จดซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ด้านเหนือ จดซอยสตรีการช่าง  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิทักษ์ชาติ  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนก้องเกียรติ  ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดถนนมหาราช  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาลบํารุง  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนก้องเกียรติ  ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนก้องเกียรติ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิทักษ์ชาติ  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดถนนมหาราช  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ด้านเหนือ จดถนนก้องเกียรติ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สถานีสื่อสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และถนนสละชีพ   

ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนไมตรีงาม  ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดถนนพิทักษ์ชาติ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ด้านเหนือ จดถนนก้องเกียรติ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสู้ศึก  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนไมตรีงาม  ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันออก 



 
๑๗ 

 ๓.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนก้องเกียรติ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนวีรกรรม  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสู้ศึก  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ซอยโรงเรียนการช่างบรรจบกับถนนสู้ศึก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสู้ศึก  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนไมตรีงาม  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสู้ศึก  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสู้ศึก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ซอยโรงเรียนการช่างบรรจบกับถนนสู้ศึก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสู้ศึก  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนไมตรีงาม  ฟากใต้  และโรงเรียนสละชีพ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดซอยโรงพยาบาล  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนพิทักษ์ชาติ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๓ ด้านเหนือ จดซอยโรงพยาบาล  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดถนนสละชีพ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

  ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์   

 ๓.๑๔ ด้านเหนือ จดโรงเรียนบ้านคลองวาฬ   

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดซอยเทศบาล  ๑๐  (สุขาภิบาล  ๔)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๓   

 ๓.๑๕ ด้านเหนือ จดซอยเทศบาล  ๑๐  (สุขาภิบาล  ๔)  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก  และถนนแยกป้อมตํารวจ -  

หนองหิน  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดซอยพัฒนา  ฟากเหนือ 



 
๑๘ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๘   

และสถานีจ่ายน้ําประปาคลองวาฬ  การประปาส่วนภูมิภาค 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม 

ชุมนุมมะละกอ - บ้านหนองเสือ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดถนนเพชรเกษมชุมนุมมะละกอ - บ้านหนองเสือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนเพชรเกษมชุมนุมมะละกอ - บ้านหนองเสือ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดด่านป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ที่จุดก่ึงกลางสะพานข้ามคลองบึง 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก  และโรงเรียนบ้านบึง 

  ด้านใต้ จดถนนบ้านบึง - บ้านเกตุเอน  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนาน 

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   



 
๑๙ 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดคลองบึง  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดคลองบึง  ฝั่งตะวันตก  คลองบางนางรม  ฝั่งตะวันตก   

และโรงสูบน้ําคลองบ้านบึง 

  ด้านใต้ จดถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ฟากตะวันตก   

และถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก 

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ที่จุดก่ึงกลางสะพานข้ามคลองบึง 

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๓  เส้นตั้งฉากกับ 

ถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศใต้ 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๓  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนเพชรเกษมบ้านบึง-บ้านค่ันกระได  ฟากตะวันออก   

คลองบางนางรม  ฝั่งตะวันออก  และคลองบึง  ฝั่งตะวันออก 

 ๕.๔ ด้านเหนือ จดถนนสายป่าช้าจีน  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉาก 

กับถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  เป็นระยะ  ๔๘๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

เขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้  เป็นระยะ  ๑,๒๙๐  เมตร 



 
๒๐ 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้   

เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 

 ๕.๖ ด้านเหนือ จดถนนบ้านบึง - บ้านเกตุเอน  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก  และสํานักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ด้านใต้ จดถนนเพชรเกษม - หนองพังพวย  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดคลองบางนางรม  ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้  และถนนสาย  ข  ๖   

ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งถนนเพชรเกษม – หนองพังพวย  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๖   

ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

และสถานีตํารวจทางหลวง  ๓  กองกํากับการ  ๒ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ด้านเหนือ จดที่สาธารณะบ้านอ่าวค่ันกระได  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันออก  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้  และวัดอ่าวน้อย  (วัดพระธาตุเขาถ้ําค่ันกระได) 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย  ข  ๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร   



 
๒๑ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๕  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  และ 

ถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 

 ๕.๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง 

อยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ไปทางทิศใต้ตามแนว 

ถนนสาย  ข  ๓  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดคลองบางนางรม  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดคลองบางนางรม  ฝั่งตะวันออก 

 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งถนนเพชรเกษม - หนองพังพวย  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบเขตทางรถไฟสายใต้   

ฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕   

เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๕ 



 
๒๒ 

  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน  (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  ส่วนกิจการมวลชน  สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง   

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์  สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์  สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์   

สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่  ๓  สาขาประจวบคีรีขันธ์  บ้านพักสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญประเภท  นสล.  เลขที่  ปข  ๐๕๗๑ 

  ด้านตะวันตก จดคลองบางนางรม  ฝั่งตะวันออก  และเขตทางรถไฟสายใต้   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดคลองบางนางรม  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดคลองบางนางรม  ฝั่งตะวันตก  และถนนจอมไทประพาส   

ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดวัดธรรมมิการามวรวิหาร  (คณะใต้)  เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

และการประปาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  การประปาส่วนภูมิภาค 

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนเพชรเกษม - หนองพังพวย  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดถนนเพชร เกษมชุมนุ มมะละกอ  - บ้ านหนอง เสื อ   

ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

เส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษมชุมนุมมะละกอ - บ้านหนองเสือ  และ 

เส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนาน 

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๑๕ ด้านเหนือ จดสถานีตํารวจทางหลวง  ๓  กองกํากับการ  ๒ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 

แผน่ดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 



 
๒๓ 

 ๕.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนเพชรเกษมชุมนุมมะละกอ - บ้านหนองเสือ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ด่านป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๒๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนาน 

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนเพชรเกษมชุมนุมมะละกอ - บ้านหนองเสือ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนประจวบคีรีขันธ์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบศิริ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนประจวบศิริ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 



 
๒๔ 

 ๕.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนประจวบพิพัฒน์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดถนนเกาะหลัก  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนเกาะหลัก  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านใต้ จดโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๒๕  ฟากใต้  และวัดหนองบัว 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๙  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหนองบัวบรรจบกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนหนองหิน - รางชะม่วง  ฟากเหนือ 



 
๒๕ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๔ ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก  และเขตทหาร 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองวาฬ  และเส้นขนาน 

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๘ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๘   

เส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๑๙  ตัดกับทางรถไฟสายใต้   

ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  เขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

และโรงเรียนบ้านหนองหิน 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๙  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก  และสวนที่พักริมทางรัชมังคลาภิเษก  แขวงการทางหัวหิน 

  ด้านใต้ จดคลองหว้าโทน  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๕.๒๗ ด้านเหนือ จดถนนหนองหิน - รางชะม่วง  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 



 
๒๖ 

 ๕.๒๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยเทศบาล  ๒๔ 

และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยเทศบาล  ๒๔  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ 

พระจอมเกล้า  ณ  หว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก  และเขตทางรถไฟสายใต้   

ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒๐  ฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑๙   

ฟากใต้ 

 ๕.๒๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๙  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒๐  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๓๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒๐  ฟากใต้  และโรงเรียนหว้ากอมิตรภาพท่ี  ๗๒ 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดคลองหว้าโทน  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเล  ตั้งแต่แนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นอ่าวค่ันกระได   

ไปทางทิศใต้จนบรรจบอ่าวน้อย  (วัดพระธาตุเขาถ้ํา)  และเขาค่ันกระได 

 ๖.๒ ที่สาธารณะบ้านอ่าวค่ันกระได 

 ๖.๓ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  ตั้งแต่เชิงเขาค่ันกระได  ฟากใต้  บริเวณอ่าวน้อย 

จนบรรจบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาตาม่องล่าย  ฟากเหนือ 



 
๒๗ 

 ๖.๔ ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหมายเลขที่  ปข.  ๐๑๐๒ 

 ๖.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  คลองสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งตะวันตก  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาตาม่องล่าย 

  ด้านตะวันออก จดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ 

  ด้านใต้ จดเขตทหาร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะเลียบชายฝั่ งทะเล   ฟากตะวันออก   

ถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๖ ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  ปข.  ๐๓๓๓ 

 ๖.๗ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๖.๘ เขาช่องกระจก 

 ๖.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนวีรกรรม  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนก้องเกียรติ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสู้ศึก  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๐ เกาะหลัก 

 ๖.๑๑ เกาะแรด 

 ๖.๑๒ เกาะหลํา 

 ๖.๑๓ เกาะร่ม 

 ๖.๑๔ เกาะแอ่น 

 ๖.๑๕ สวนที่พักริมทางรัชมังคลาภิเษก  แขวงการทางหัวหิน 

 ๖.๑๖ ที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเล  ตั้งแต่เขาคลองวาฬ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   

จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นก่ึงกลางคลองหว้าโทน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 

สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาตาม่องลาย 

 ๗.๒ เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองวาฬ 



 
๒๘ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ โรงเรียนบ้านบึง 

 ๘.๒ โรงเรียนบ้านค่ันกระได 

 ๘.๓ โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 

 ๘.๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 

 ๘.๕ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  (คณะบริหารธุรกิจ) 

 ๘.๖ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 

 ๘.๗ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม 

 ๘.๘ โรงเรียนสละชีพ 

 ๘.๙ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

 ๘.๑๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 

 ๘.๑๑ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 

 ๘.๑๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน 

 ๘.๑๓ โรงเรียนบ้านหว้ากอ  มิตรภาพท่ี  ๗๒ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

  ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

เขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้  เป็นระยะ  ๑,๒๙๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับที่สาธารณะเลียบ 

ชายฝั่งทะเล  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับชายฝั่งของเกาะหลัก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับชายฝั่งของเกาะแรด 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับชายฝั่ง 

ทะเล  ณ  บริเวณปากคลองหว้าโทน  ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



 
๒๙ 

  ด้านตะวันตก จดชายฝ่ังทะเลหาดคลองวาฬ  เขาคลองวาฬ  ชายฝั่งทะเล 

อ่าวมะนาว  ชายฝั่งทะเลอ่าวประจวบ  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาตาม่องลาย  ชายฝั่งทะเลอ่าวน้อย   

เขาค่ันกระได  และชายฝั่งทะเลอ่าวค่ันกระได 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๘  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดค่ันกระได 

 ๑๐.๒ วัดอ่าวน้อย  (วัดพระธาตุเขาถ้ําค่ันกระได) 

 ๑๐.๓ วัดธรรมมิการามวรวิหาร  (คณะเหนือ) 

 ๑๐.๔ วัดธรรมมิการามวรวิหาร  (คณะใต้) 

 ๑๐.๕ วัดเกาะหลัก 

 ๑๐.๖ วัดหนองบัว 

 ๑๐.๗ วัดคลองวาฬ 

 ๑๐.๘ วัดหนองหินประชาราม 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๗  ที่ กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๑.๑ สถานีอนามัยอ่าวน้อย 

 ๑๑.๒ โรงสูบน้ําคลองบ้านบึง 

 ๑๑.๓ สํานักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๔ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน  (ศูนย์ฝึกสมานมิตร)  ส่วนกิจการมวลชน  สํานักกิจการ 

ความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์  สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์   

สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่  ๓  สาขาประจวบคีรีขันธ์  บ้านพักสาธารณสุข 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุ  ตามหนังสือสําคัญประเภท  นสล.  เลขที่  ปข  ๐๕๗๑ 

 ๑๑.๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สถานีเคร่ืองส่งวิทยุโทรทัศน์ 



 
๓๐ 

แห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

บ้านพักข้าราชการ  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุ  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๗๐๘๖ 

 ๑๑.๖ สถานีตํารวจทางหลวง  ๓  กองกํากับการ  ๒ 

 ๑๑.๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๘ การประปาประจวบคีรีขันธ์  การประปาส่วนภูมิภาค 

 ๑๑.๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๑๐ เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๑๑ ที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  ๖๖๕/๒๕๐๓ 

 ๑๑.๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และหอประชุมองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๑๓ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๑๔ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาประจวบคีรีขันธ์   

และบ้านพักข้าราชการ 

 ๑๑.๑๕ ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๑๖ สํานักงานป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๑๗ ที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนที่เหลือของที่ราชพัสดุ   

ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  ๖๖๓/๒๕๐๓ 

 ๑๑.๑๘ สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  และบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๑๙ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ทําการตํารวจภูธร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสถานีสื่อสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๒๐ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานประถมศึกษาอําเภอ 

เมืองประจวบคีรีขันธ์  บ้านพักวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

สํานักงานสรรพากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงาน 



 
๓๑ 

สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานประกันสังคม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสํานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๒๑ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๑.๒๒ สถานีอนามัยเกาะหลัก 

 ๑๑.๒๓ สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์พัฒนาการเพาะเล้ียง 

สัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  กรมประมง 

 ๑๑.๒๔ สถานีตํารวจภูธรตําบลคลองวาฬ 

 ๑๑.๒๕ สถานีจ่ายน้ําประปาคลองวาฬ  การประปาส่วนภูมิภาค 

 ๑๑.๒๖ สถานีอนามัยตําบลคลองวาฬ 

 ๑๑.๒๗ บริเวณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  ณ  หว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนจอมไทประพาส   

ถนนวีรกรรม  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจากถนนประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนถนนจอมไทประพาส  บรรจบกับสะพานข้ามคลองบางนางรมด้านใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

ตามแนวถนนวีรกรรม  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนาทอง - คลองวาฬ  และ 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เร่ิมต้นจากถนนสาย  ข  ๑๗  ที่บริเวณห่างจากถนนนาทอง - คลองวาฬ   

บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนนาทอง - คลองวาฬ  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนนาทอง - คลองวาฬ  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับ 

ถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  (ถนนสาย  ข  ๑๘) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบ้านคลองวาฬ - บ้านหว้ากอ   

เร่ิมต้นจากถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  (ถนนสาย  ข  ๑๘)  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒๐  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔   

ถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากแนวเขต 

ผังเมืองรวมด้านเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  ระยะประมาณ   

๒,๙๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได   

ที่บริเวณห่างจากถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๗   



 
๒ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  จนบรรจบกับทางหลวง 

ชนบท  ปข.  ๑๐๔๗   

 ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนวัดพระธาตุเขาถ้ํา  (วัดอ่าวน้อย)   

เร่ิมต้นจากทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ปข.  ๑๐๓๔  (ถนนสาย  ข  ๕) 

 ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเพชรเกษม 

บ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ที่บริเวณห่างจากถนนเพชรเกษมบ้านบึง - บ้านค่ันกระได  (ถนนสาย  ข  ๑)   

บรรจบกับทางหลวงชนบท ปข.  ๑๐๔๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเพชรเกษมบ้านบึง -  

บ้านค่ันกระได  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๖)   

 ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเพชรเกษมบ้านบึง -  

บ้านค่ันกระได  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเพชรเกษม 

บ้านบึง - บ้านค่ันกระได  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   

๑,๗๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 

 ถนนสาย  ข  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔   

เร่ิมต้นจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนป่ินอนุสรณ์  (ถนนสาย  ง  ๑)   

 ถนนสาย  ข  ๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ถนนดอนเหียง - ไร่โค้ง  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนดอนเหียง - ไร่โค้ง  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนดอนเหียง - ไร่โค้ง  ระยะประมาณ  ๒,๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะ 



 
๓ 

ประมาณ  ๔๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนดอนเหียง - ไร่โค้ง  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนดอนเหียง - ไร่โค้ง   

ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์   

ที่บริเวณห่างจากถนนประจวบคีรีขันธ์ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนประจวบคีรีขันธ ์ ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔   

(ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  (ถนนสาย  ข  ๕)  ตัดกับทางรถไฟสายใต้   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔  (ถนนสาย  ข  ๕)  ระยะประมาณ  ๔๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ขนานกับทางรถไฟสายใต้  ระยะประมาณ  ๕,๕๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์   

ถนนสาย  ข  ๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอย  ๑  สถานีโทรทัศน์ช่อง  ๑๒   

และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนป่ินอนุสรณ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔   

(ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๗  ระยะประมาณ  ๒,๖๓๐  เมตร   

ถนนสาย  ข  ๙  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประจวบศิริ  เร่ิมต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนสุขสมบูรณ์  (ถนนสาย  ง  ๒) 

ถนนสาย  ข  ๑๐  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขใจ  เ ร่ิมต้นจาก 

ถนนประจวบศิริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเกาะหลัก   

(ถนนสาย  ง  ๓) 

ถนนสาย  ข  ๑๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิทักษ์ชาติ  เร่ิมต้นจาก 

ถนนก้องเกียรติ  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเกาะหลัก  (ถนนสาย  ง  ๓) 

ถนนสาย  ข  ๑๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประจวบพัฒนา  เร่ิมต้นจาก 

ถนนสุขสมบูรณ์  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสุขใจ   

(ถนนสาย  ข  ๑๐) 



 
๔ 

ถนนสาย  ข  ๑๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประจวบพิพัฒน์  เร่ิมต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนสุขใจ  (ถนนสาย  ข  ๑๐) 

ถนนสาย  ข  ๑๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขจิต  และถนนหนองบัว   

เร่ิมต้นจากถนนเกาะหลัก  (ถนนสาย  ง  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขจิตและ 

ถนนหนองบัว  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ถนนสาย  ข  ๑๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขสมบูรณ์  เร่ิมต้นจาก 

ถนนเกาะหลัก  (ถนนสาย  ง  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนสุขจิต  (ถนนสาย  ข  ๑๔)   

ถนนสาย  ข  ๑๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านคลองวาฬ   

(สายเก่า)  เร่ิมต้นจากถนนหนองบัว  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๑๗๐  เมตร 

ถนนสาย  ข  ๑๗  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านคลองวาฬ  (สายเก่า)  (ถนนสาย  ข  ๑๖)   

ที่บริเวณห่างจากถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านคลองวาฬ  (สายเก่า)  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  บรรจบกับ 

ถนนหนองบัว  (ถนนสาย  ข  ๑๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านคลองวาฬ   

(สายเก่า)  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   

๒,๗๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนนาทอง - คลองวาฬ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณห่างจากทางรถไฟสายใต้ 

ตัดกับถนนนาทอง - คลองวาฬ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนนาทอง - คลองวาฬ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนหนองหิน - รางชะม่วง  ที่บริเวณห่างจากถนนหนองหิน - รางชะม่วง  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนหนองหิน - รางชะม่วง  ระยะประมาณ   

๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๖๘๐  เมตร  ตัดกับถนนนาสร้าง - ทางรถไฟ   

(ถนนสาย  ข  ๑๙)  ที่บริเวณถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนนาสร้าง - ทางรถไฟ  (ถนนสาย  ข  ๑๙)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑  (ถนนสาย  ข  ๒๐)   



 
๕ 

ถนนสาย  ข  ๑๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน   

เร่ิมต้นจากสะพานข้ามคลองวาฬด้านเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑   

ถนนสาย  ข  ๑๙  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนาสร้าง - ทางรถไฟ   

และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนประจวบคีรีขันธ์ -  

บ้านหนองหิน  (ถนนสาย  ข  ๑๘)  ที่บริเวณถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  (ถนนสาย  ข  ๑๘)   

บรรจบกับซอยเทศบาล  ๒๔   

ถนนสาย  ข  ๒๐  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๔๑   

เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนบ้านคลองวาฬ - บ้านหว้ากอ  (ถนนสาย  ก  ๓)   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขจิต  และถนนโครงการ 

กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนประจวบคีรีขันธ์  ที่บริเวณห่างจากถนนประจวบคีรีขันธ์  บรรจบ 

กับถนนพิทักษ์ชาติ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนประจวบคีรีขันธ์  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร   

ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนประจวบศิริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณ 

ถนนประจวบศิริ  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนสุขจิต  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนเกาะหลัก  (ถนนสาย  ง  ๓)   

 ถนนสาย  ค  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนประจวบศิริ  เร่ิมต้นจาก 

ถนนสุขสมบูรณ์  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟ 

สายใต้  ฟากตะวันตก 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนป่ินอนุสรณ์  เร่ิมต้นจาก 

บริเวณที่ถนนป่ินอนุสรณ์บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อและทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๓๔   

(ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับสะพานข้ามคลองบางนางรม 



 
๖ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขสมบูรณ์  เร่ิมต้นจาก 

ถนนประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเกาะหลัก  (ถนนสาย  ง  ๓) 

 ถนนสาย  ง  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเกาะหลัก  เร่ิมต้นจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนพิทักษ์ชาติ  (ถนนสาย  ข  ๑๑) 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ ตําบลอ่าวน้อย  ตําบลประจวบคีรีขันธ์  ตําบลเกาะหลัก  และตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


