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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลสามกระทาย  ตําบลหาดขาม  ตําบลกุยเหนือ  

และตําบลกุยบุรี  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการบริการในระดับอําเภอ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่และส่ิงแวดล้อม 
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
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(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

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

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า  ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากชายฝ่ังทะเล 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังห้วยนาวัลเปรียง  ห้วยหนองขนาน  และห้วยขาด  ให้มีที่ว่างตาม

แนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของห้วยนาวัลเปรียง  ห้วยหนองขนาน  และห้วยขาด  ไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เป็นของรัฐ 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ให้มีที่ว่างตาม

แนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝ่ังทะเล  แม่น้ํากุยบุรี  และห้วยนาวัลเปรียง  ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของชายฝ่ังทะเล  แม่น้ํากุยบุรี  และห้วยนาวัลเปรียง  ไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  การประมงชายฝ่ัง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้โรงงานที่เก่ียวข้องกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม  บริเวณหมายเลข  ๔.๑๖  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตได้อีกไม่เกินหนึ่งเท่า
ของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม  ทั้งนี้  พื้นที่โรงงานที่ขยายต้องเป็นพื้นที่ในที่ดินแปลงเดียวกัน 
หรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซ่ึงเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได้

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ ได้

     หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ์ ได้

     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.  ๒๕๕๕

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ หนาแน่นปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ ได้ ได้ ได้

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย  ได้

บด หรือย่อยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

     ที่คล้ายคลึงกัน

 (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้

     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อ้อ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง ได้

     ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ได้

ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๖

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง ได้

     หรือป่า

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้

     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ได้

     หลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ใน

การก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๘

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้

ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash 

Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า

อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล

เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง

สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ

หรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่

ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๙

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ ได้ ได้ ได้ ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า

เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือ

หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น

แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้

บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 

คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอด

เอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๐

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้  ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ

จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๑๑

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของ ได้ ได้ ได้

นาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือโลหะที่มีค่า

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้

     หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้ ได้ ได้

อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่

มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่

     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖)  การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือ ได้

โรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

 (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้

      ของยานดังกล่าว

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้ ได้

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้

                     ได้                               หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                     โรงงานจําพวกที่              หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

หมายเหตุ         ลําดับที่                         หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๔

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกุยบุรี - ทุงนอย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลกุยบุรี 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลกุยบุรี 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

คลองระบายน้ํา  สถานีตํารวจภูธรอําเภอกุยบุรี  และวัดกุยบุรี 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 



 

๒ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดวังยาว   

และถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปข.  ๑๐๐๓   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  วัดวังยาว  โรงเรียนวัดวังยาว   

และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  และหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปข.  ๑๐๐๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  และหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลกุยบุรี 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาลกุยบุรี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลกุยบุรี 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาลกุยบุรี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปข.  ๑๐๐๓  และวัดวังยาว 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ปข.  ๑๐๐๓ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลกุยบุรี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกุยบุรีสามัคคี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลกุยบุรี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกุยบุรีสามัคคี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนกุยบุรีสามัคคี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนกุยบุรีสามัคคี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝงหวยนาวัลเปรียง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และคลองสงน้ํา 

ชลประทานสายใหญ  ๓๑  ฝงซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนหนองแก - ทุงกระสัง  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนปาถลม - วิ่งนอย   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอสามรอยยอด 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนหนองแก - ทุงกระสัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอสามรอยยอด  และซอย  สภ.ต.  สามกระทาย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเพชรเกษม - ปาถลม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอสามรอยยอด 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอสามรอยยอด  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอย  สภ.ต.  สามกระทาย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอย  สภ.ต.  สามกระทาย  ฟากตะวันออก 



 

๕ 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดถนนหนองแก - ทุงกระสัง  ฟากใต  ถนนเพชรเกษม - ปาถลม   

ฟากใต  และโรงเรียนบานปาถลม 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

และโรงเรียนสามแยกปาถลม 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม - ปาถลม  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนองแก - ทุงกระสัง   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอสามรอยยอด  และวัดธรรมรังสี 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเขาวัดสามกระทาย - ถนนรถไฟ  ฟากเหนือ  และวัดสามกระทาย 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอสามรอยยอด 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต 

  ดานใต จดถนนเขาวัดสามกระทาย - ถนนรถไฟ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดถนนเขาวัดสามกระทาย - ถนนรถไฟ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๒๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

วัดสําโหรง  โรงเรียนบานสําโหรง  และโรงเรียนบานกลางดง 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดถนนเขาวัดสามกระทาย - ถนนรถไฟ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๒๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๗  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับคลองสงน้ําชลประทาน   

ซอย  ๔๖  ซาย  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม) 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๒๖  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

และโรงเรียนบานหนองหมู 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๒๖  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต 

   ดานใต จดคลองสงน้ําชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก 

กับคลองสงน้ําชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย   

บรรจบกับคลองระบายน้ํา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย   

เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  ถนนกุยบุรี - ทุงนอย  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนกุยบุรี - ทุงนอย  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากเหนือ  ถนนกุยบุรี - ทุงนอย   

ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๗  ฟากใต  และวัดอุดมพลาราม 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔ 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๗  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

ที่วาการอําเภอกุยบุรี  โรงเรียนกุยบุรีวิทยา  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  และหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔ 

 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒  ฟากใต  โรงเรียนบานหนองเกด   

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒ 



 

๘ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนตั้ งฉาก 

กับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔  ตัดกับ 

ทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  ฟากใต  โรงเรียนบานปากเหมือง   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก 

กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานบน  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๓   

ฟากตะวันออก  โรงเรียนวัดวังยาว  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดหวยนาวัลเปรียง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๒  เมตร  กับริมฝงหวยนาวัลเปรียง  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดแมน้ํากุยบุรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔ 



 

๙ 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดแมน้ํากุยบุรี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๑๔ 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก 

กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร   

กับริมฝงแมน้ํากุยบุรี  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ โรงเรียนบานปาถลม 

 ๖.๒ โรงเรียนสามแยกปาถลม 

 ๖.๓ โรงเรียนบานกลางดง 

 ๖.๔ โรงเรียนบานสําโหรง 

 ๖.๕ โรงเรียนบานหนองหมู 

 ๖.๖ โรงเรียนชุมชนบานไรบน 

 ๖.๗ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

 ๖.๘ โรงเรียนบานหนองเกด 

 ๖.๙ โรงเรียนวัดกุยบุรี 

 ๖.๑๐ โรงเรียนวัดวังยาว 

 ๖.๑๑ โรงเรียนบานปากเหมือง 

 ๖.๑๒ โรงเรียนบานบน 



 

๑๐ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก 

กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

 ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอกุยบุรีกับอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดธรรมรังสี 

 ๘.๒ วัดสามกระทาย 

 ๘.๓ วัดเขาล่ันทม 

 ๘.๔ วัดสําโหรง 

 ๘.๕ วัดอุดมพลาราม 

 ๘.๖ วัดกุยบุรีเหนือ 

 ๘.๗ วัดกุยบุรี 

 ๘.๘ วัดวังยาว 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ ที่วาการอําเภอกุยบุรี 

 ๙.๒ สถานีตํารวจภูธรอําเภอกุยบุรี 

 ๙.๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกุยบุรี 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคลองชลประทาน  ซอย  ๔๖   

ซาย  ๕  ขวา  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาลกุยบุรี   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ระยะประมาณ  ๑,๗๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคลองชลประทาน   
ซอย  ๔๖  ซาย  ๕  ขวา  (ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนคลองชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย  ๕  ขวา   
(ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตก   
ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท   
ปข.  ๑๐๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)   
ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   
(ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)   
ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลกุยบุรี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกุยบุรีสามัคคี   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๗๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกุยบุรี - วัดวังยาว   
(ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณถนนกุยบุรี - วัดวังยาว  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนกุยบุรี - วัดวังยาว  (ถนนสาย  ข  ๔)   
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเศรษฐี  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยเศรษฐี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   
๖๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 



 

๒ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๗  ที่บริเวณ 

หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๗  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคลองชลประทาน  ซอย  ๔๖  ซาย  (ถนนสาย  ก  ๑)   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๒   

ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท   

ปข.  ๑๐๐๒  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนเทศบาลกุยบุรี  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกุยบุรี - ทุงนอย 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ระยะประมาณ  ๑,๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนกุยบุรี - วัดวังยาว 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกุยบุรี - วัดวังยาว  เริ่มตนจาก 

ถนนกุยบุรี - วัดวังยาว  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  ปข.  ๑๐๐๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนกุยบุรี - วัดวังยาว  ระยะประมาณ  ๑,๗๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ข  ๓) 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ ตําบลสามกระทาย  ตําบลหาดขาม  ตําบลกุยเหนือ  และตําบลกุยบุรี  อําเภอกุยบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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