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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญ ญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ตํ า บลบางสะพาน และตํ า บลปากแพรก
อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นา และการดํ ารงรักษาเมื อ งและบริเวณที่ เกี่ ยวข้ อ งหรือ ชนบท ในด้ านการใช้ ป ระโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เวณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางสะพานน้อยให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรม การค้าและบริการ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
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(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั งกํ าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ได้ จํ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึ งหมายเลข ๖.๑๑ ที่ กํ าหนดไว้เป็ น สี เขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๗ ที่ กํ า หนดไว้ เป็ น สี ฟ้ า ให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง เพื่ อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ วนใหญ่ สํ าหรับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๗ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๔
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองน้ําเค็ม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
คลองน้ําเค็มไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ วนใหญ่ สํ าหรับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองน้ําเค็ม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
คลองน้ําเค็มไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั งน้ํ ามั น สถานที่ เก็ บ รัก ษาน้ํ ามั น ลัก ษณะที่ สาม สถานี บ ริก ารน้ํ ามั น ประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลั ก ษณะที่ ส อง และสถานี บ ริการน้ํ ามั น ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุ ม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองน้ําเค็ม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
คลองน้ําเค็มไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค
ข้ อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร
(๒) คลั งน้ํ ามั น สถานที่ เก็ บ รัก ษาน้ํ ามั น ลัก ษณะที่ สาม สถานี บ ริก ารน้ํ ามั น ประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลั ก ษณะที่ ส อง และสถานี บ ริการน้ํ ามั น ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุ ม
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ การจํ า หน่ า ย เว้ น แต่ เป็ น สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ที่ ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากแนวชายฝั่ ง ทะเล
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) สนามกอล์ฟ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๗ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๗๔
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๗) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ริมชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกัน
ไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่น
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมงหรือเกี่ยวข้องกับการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง
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(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เกิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ ประกอบกิ จ การใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด
จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๐

๑๑

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้ําตาล

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๓

๑๔
๒๐

๒๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)
ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ น้ําอัดลม
หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์
(๔) การทําน้ําแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖

๒๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๓๓
๓๔

๓๕
๓๖

๓๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๔๑

๔๓

๕๒

๕๕
๕๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ (เฉพาะการทําปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยอินทรีย์)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง
หรือป่า
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕๘

๖๑
๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
ได้
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ได้
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖๙

๗๐

๗๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือ
อุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสําเนา ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่อง
ประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ
ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้นั ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณที่ระบุไว้ใน
ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง
หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๗๒

๗๕

๗๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๘๐
๘๑

๘๓
๘๔

๘๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือ
เครื่องวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องดนตรีดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๘๗

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ใน
ลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ
หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙๕

๙๖
๙๗
๙๘
๑๐๐

๑๐๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๑๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๐๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
พ.ศ. ๒๕๖๐
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังแสดงกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต และที่ ทํ า การองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลบางสะพาน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๙๗ คลองน้ําเค็ม ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๘
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต และคริสตจักร
ความหวังบางสะพานนอย
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก

๒
๑.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางสะพาน
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใตและฟากตะวันออกและถนนสาย ข ๒
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต วัดบรรพตาเรืองราม
และถนนเทศบาล ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๑๐
เขาตาเรือง และเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
ดานตะวันตก
จดถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต เสนตั้งฉากกับ
ถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๑ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต

๓
ดานตะวันออก จดถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทรฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันออก ที่จุด
ซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันออก บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ที่จุ ด ซึ่ ง อยู ห างจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกั บ ถนนสายทุ ง กระโดน – ทุ ง ไทร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือและโรงเรียน
บางสะพานนอยวิทยาคม
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ที่ จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกั บ ถนนบางสะพานน อ ย – เขาลั ก ษณ จั น ทร
ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต โรงพยาบาล
บางสะพานนอย สํานักงานสหกรณอําเภอบางสะพานนอย โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนาและสนามกีฬา
อําเภอบางสะพานนอย
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกับถนนสายทุงกระโดน – ทุงไทร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๙๗
ดานตะวันตก
จดถนนสายตลาดบางสะพานน อ ย - เขาลั ก ษณ จั น ทร
ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดคลองน้ํ า เค็ ม ฝ ง ใต เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนเทศบาล ๘ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ ถนนตลาด
เทศบาลบางสะพานนอย ฟากเหนือ และถนนเทศบาล ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก

๔
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ และโรงเรียน
บานบางสะพานนอย
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๕ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๙ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๑ เปนระยะ
๓๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดิน ในบริเ วณหมายเลข ๓.๑ ถึง หมายเลข ๓.๓ ที่กํา หนดไว เปน สีแ ดง ให เปน ที่ดิ น
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๘ ฟากใต
ดานใต
จดถนนตลาดเทศบาลบางสะพานนอย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๖ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนตลาดเทศบาลบางสะพานนอย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๙ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๕ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๗๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายสวนสม – ดอนมวง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดสํานักสงฆดอนตนตาล และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันออก

๕
๔.๒ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๓ และเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใตฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
เปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายสวนสม – ดอนมวง
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๓ ฟากเหนือ และโรงเรียนบานทุงไทร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๓ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสายสวนสม - ดอนมวง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายสวนสม – ดอนมวง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนนสายสวนสม – ดอนมวง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายดอนยาง – หนองเสม็ด ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนสายสวนสม – ดอนมวง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายดอนยาง – หนองเสม็ด ฟากตะวันตก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๗๔ ฟากเหนือและฟากตะวันตก และวัดคลองน้ําเค็ม
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑๑ ฟากตะวันออก และถนนสายสวนสม –
ดอนมวง ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดโรงเรียนบานปากคลอง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายทุงกระโดด – ทุงไทร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกับถนนสายทุงกระโดด – ทุงไทร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร เขตผังเมืองรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
และเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายทุงกระโดน – ทุงไทร
๔.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๓ ฟากใต โรงเรียนวัดดอนตะเคียน
และวัดดอนตะเคียน

๖
ฟากตะวันตก

ดานตะวันออก

จดถนนเทศบาล ๑๑ ฟากตะวันตก และเขตทางรถไฟสายใต

ดานใต
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายทุงกระโดด – ทุงไทร ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๙ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑ ฟากตะวันตก และวัดละหาน
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ สถานีตํารวจภูธร
อําเภอบางสะพานนอย และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก
ดานตะวันตก
จดถนนสายทุงกระโดน – ทุงไทร ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากใต ถนนเทศบาล ๒๒
ฟากตะวันตก ถนนเทศบาล ๒๔ ฟากใต และฟากตะวันออก และโรงเรียนบานปากคลอง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดคลองบางสะพานนอย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองน้ําเค็ม ฝงตะวันออก
๔.๑๑ ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากใต และถนนเทศบาล ๒๔
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๒๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๒๔ ฟากเหนือ และที่ทําการกลุมทําการประมง
บานปากคลอง
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๒๒ ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานตะวันออก
จดคลองน้ําเค็ม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองบางสะพานน อ ย ฝ ง เหนื อ และทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันออก
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดคลองบางสะพานนอย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนบานแขก - หาดแหลมสน
ดานตะวันตก
จดถนนสายบ า นแขก – บ า นชายทะเล ฟากตะวั น ออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวันออก
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต

๗

วัดทามวง (ราง)

ดานตะวันออก
ดานใต

จดคลองบางสะพานนอย ฝงตะวันตก
จดคลองบางสะพานนอ ย ฝง เหนือ วั ด ท า ม ว งและโรงเรี ย น

ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑๕ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดคลองบางสะพานนอย ฝงใต วัดสาเก มัสยิดดารุลมุตตากีน
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๔๙๗ ฟากตะวั น ตก
และทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๕ ฟากเหนือ
ดานใต
จดโรงเรียนวัดเขาราษฎรบํารุง และวัดเขาราษฎรบํารุง
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑๕ ฟากตะวันออก
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนเทศบาล ๑๒ ฟากตะวันออก
๔.๑๘ ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสายบานแขก – บานชายทะเล ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออกซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๕
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท
ปข. ๑๐๑๕ ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายบานดอนจวง - วัดเขาราษฎรบํารุง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๕ ฟากตะวันออก
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใตที่วาการอําเภอ
บางสะพานนอย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางสะพานนอย
ดานตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายบานดอนเจริญ – บานทุงสะทอน ฟากตะวันออก
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๙๗ เขาตาเรือง และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายเทศบาล ๑๐
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑๒ ฟากตะวัน ตก และทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายปากแพรก – เขาลักษณจันทร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน และบริเวณหมายเลข ๖.๑๐
ที่กําหนดไวเปนสีเขียว

๘
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดเส น ตรงที่ ล ากจากทางหลวงแผ น เดิ น หมายเลข ๓๔๙๗
ฟากตะวัน ตก ที่จุ ด ซึ่ง บรรจบกับ เขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวั น ออก ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งเปนเสนขนาน
ระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
ดานตะวันออก
จดถนนสายตลาดบางสะพานน อ ย – เขาลั ก ษณ จั น ทร
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๙๗ เสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๔๙๗ ฟากใต ที่จุด ซึ่ง อยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกับถนนสายทุงกระโดน – ทุงไทร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ เปนระยะ ๓๕๐ เมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
ฟากใต และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางสะพานนอย
ดานตะวันออก
จดถนนสายบานดอนเจริญ – บานทุงสะทอน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายตลาดบางสะพานน อ ย – เขาลั ก ษณ จั น ทร
ฟากตะวันออก
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑๕ ฟากตะวัน ตก คลองบางสะพานนอ ย
ฝงตะวันตก และวัดปากแพรก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันออก
๔.๒๕ ดานเหนือ
จดคลองบางสะพานนอย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเทศบาล ๑๕ ฟากตะวั น ตก วั ด เขาราษฎร บํ า รุ ง
และถนนสายบานดอนจวง – วัดเขาราษฎรบํารุง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากเหนือ และเขาคราม
ดานตะวันตก
จดคลองบางสะพานนอย ฝงตะวันออก
๔.๒๖ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนาน ระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน ๓๔๙๗
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกับถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร
ฟากตะวั น ออก ถนนสายตลาดบางสะพานน อ ย – เขาลั ก ษณ จั น ทร ฟากตะวั น ตกและฟากใต
และเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร โรงเรียนบานหนองหวยฝาด ถนนสาย
เขาลักษณจันทร – บานหวยสัก ฟากตะวันออก วัดเขาลักษณจันทร เขาลักษณจันทรและเสนตรงที่ลาก

๙
ตอจากเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
๔.๒๗ ดานเหนือ
จดถนนสายบานดอนจวง – วัดเขาราษฎรบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ปข. ๑๐๑๕ ฟากตะวั น ตก และเขต
ผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายบานดอนจวง – วัดเขาราษฎรบํารุง
และเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปากแพรกกับตําบลทรายทอง
ดานใต
จด ท าง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ยเ ล ข ๓ ๓ ๗ ๔ ฟ า กเ ห นื อ
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนจวง
ดานตะวันตก
ถนนสายบานดอนจวง – วัดเขาราษฎรบํารุง ฟากตะวันออก
๔.๒๘ ดานเหนือ
จดถนนสายตลาดบางสะพานนอย – เขาลักษณจันทร ฟากใต
และถนนสายปากแพรก – เขาลักษณจันทร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวั น ตก
และทางหลวงชนบท ปข. ๔๐๐๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับ ศูนยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๓๗๔ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูน ยกลางถนน
สายปากแพรก – เขาลั ก ษณ จั น ทร และเส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย
ตลาดบางสะพานนอย - เขาลักษณจันทร
ดานตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก
๔.๒๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขตการปกครอง
ระหวางตําบลปากแพรกกับตําบลทรายทอง
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ และเขาคราม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบทหมายเลข ปข. ๔๐๐๕ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๗๔ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย
สวนสม - ดอนมวง
ดานตะวันออก
จดริมฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดคลองบางสะพานนอย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย

๑๐
๕.๒ ดานเหนือ
จดคลองบางสะพานนอย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนบานแขก – หาดแหลมสน
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับชายฝงทะเลอาวไทย
๕.๓ เขานกแสก
๕.๔ เกาะกลางน้ํา
๕.๕ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลบางสะพานนอย
๕.๖ เขาตาเรือง
๕.๗ สนามกีฬาอําเภอบางสะพานนอย
๕.๘ เขาลักษณจันทร
๕.๙ เขาคราม
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอกใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ โรงเรียนบานทุงไทร
๖.๒ โรงเรียนวัดดอนตะเคียน
๖.๓ โรงเรียนบานปากคลอง
๖.๔ โรงเรียนบานบางสะพานนอย
๖.๕ โรงเรียนวัดทามวง (ราง)
๖.๖ โรงเรียนบานทุงกะโตน
๖.๗ โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม
๖.๘ โรงเรียนวัดเขาราษฎรบํารุง
๖.๙ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา
๖.๑๐ โรงเรียนบานปากแพรก
๖.๑๑ โรงเรียนบานหนองหวยฝาด
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๗๔ ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายสวนสม – ดอนมวง
ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทย
ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานแขก – หาดแหลมสน
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้

๑๑
๘.๑ สํานักสงฆดอนตนตาล
๘.๒ วัดดอนตะเคียน
๘.๓ วัดคลองน้ําเค็ม
๘.๔ คริสตจักรความหวังบางสะพานนอย
๘.๕ วัดละหาน
๘.๖ วัดบรรพตาเรืองราม
๘.๗ วัดทามวง
๘.๘ มัสยิดดารุลมุตตากีน
๘.๙ วัดสาเก
๘.๑๐ วัดเขาราษฎรบํารุง
๘.๑๑ วัดเขาลักษณจันทร
๘.๑๒ วัดปากแพรก
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ที่ทําการกลุมทําการประมงบานปากคลอง
๙.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสะพาน
๙.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางสะพาน
๙.๔ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางสะพานนอย
๙.๕ ที่วาการอําเภอบางสะพานนอยและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางสะพานนอย
๙.๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก
๙.๗ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางสะพานนอย
๙.๘ สํานักงานสหกรณอําเภอบางสะพานนอย
๙.๙ โรงพยาบาลบางสะพานนอย
๙.๑๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนจวง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ๑๒
และถนนเทศบาล ๑๑ เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนเทศบาล ๑๐ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒)
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ เหนื อ ตามแนวถนนเทศบาล ๑๒ และถนนเทศบาล ๑๑
จบบรรจบกับคลองไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ก ๒ เป น ถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ กํ า หนดให ข ยายเขตทางและถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเทศบาล ๑๒ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๖๔๐ เมตร ตัดกับถนนเทศบาล ๑๓ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ๑๓ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๒
(ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล ๑๓ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร
ไปทางทิศเหนื อระยะประมาณ ๑๘๐ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ระยะประมาณ ๕๐ เมตร
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ตัดกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๙๗ ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณ
หางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๑
ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหมและถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง
คือ ถนนเทศบาล ๑๙ เริ่มตนจากถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๗๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศใต
ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตนจากถนนเทศบาล ๕
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนเทศบาล ๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๔๙๗ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเทศบาล ๕ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ตัดถนนเทศบาล ๙ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๙๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล ๙ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร

๒
ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๒.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล ๖
และถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากบริเวณทีถ่ นนเทศบาล ๖ บรรจบกับถนนเทศบาล ๘
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร
บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๑ ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๔๙๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเทศบาล ๑๑ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ก ๒ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๒
ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๙ ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๗๔ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป น ถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม แ ละถนนเดิ ม ไม ป รากฏชื่ อ
กําหนดใหข ยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ที่บริเวณหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๔๙๗ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนเทศบาล ๑๒ (ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณถนนเทศบาล ๑๒
(ถนนสาย ก ๑) บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๓ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๙๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๔
ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๓ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลบางสะพาน และตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

