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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากน้าหลังสวน จังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต้าบลบางน้าจืด ต้าบลปากน้า และต้าบลบางมะพร้าว
อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี
ข้อ ๒ การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทังส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี
(๑) ให้ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการของเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน
รวมทั งให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การประมงของอ้ า เภอหลั ง สวน
จังหวัดชุมพร
(๒) ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการเกษตร อุ ต สาหกรรมบริ ก าร และอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ
ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการบริการทางการท่องเที่ยว
ให้สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของชุมชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก
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(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก้ า หนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี ให้เป็นไปดังต่อไปนี
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๔ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีมว่ งอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๑ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๐ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๕ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๑๐ ที่ก้าหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนีในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(๑) โรงงานทุ ก จ้ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ้าพวกที่ก้าหนดให้ด้าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี และโรงงานบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชือเพลิง เพื่อการจ้าหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชือเพลิง
(๔) เลี ยงม้ 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) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) การอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๘) สถานที่เก็บรักษาสารเคมีเพื่อการผลิต
(๙) ก้าจัดมูลฝอย
(๑๐) ซือขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๐๒ และทางหลวงชนบท
ชพ. ๔๐๑๒ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล้าคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของล้าคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนีในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(๑) โรงงานทุ ก จ้ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ้าพวกที่ก้าหนดให้ด้าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี และโรงงานบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชือเพลิง เพื่อการจ้าหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชือเพลิง
(๔) เลี ยงม้ 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) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) การอยู่ อ าศั ย การประกอบพาณิ ช ยกรรม หรื อ การประกอบอุ ต สาหกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานที่เก็บรักษาสารเคมีเพื่อการผลิต
(๘) ก้าจัดมูลฝอย
(๙) ซือขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๒๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้าหลังสวน ให้ด้าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ริมฝั่ งแม่น้าหลั งสวน ล้ า คลอง หรื อ แหล่งน้า สาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า หลั ง สวน ล้ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ า สาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมและการขนส่ ง ทางน้ า หรื อ
การสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนีในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(๑) โรงงานทุ ก จ้ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ้าพวกที่ก้าหนดให้ด้าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี และโรงงานบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชือเพลิง เพื่อการจ้าหน่าย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๒๕
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชือเพลิง
(๔) เลี ยงม้ 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) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) การอยู่ อ าศั ย การประกอบพาณิ ช ยกรรม หรื อ การประกอบอุ ต สาหกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานที่เก็บรักษาสารเคมีเพื่อการผลิต
(๘) ก้าจัดมูลฝอย
(๙) ซือขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจ้ า พวกที่ ก้ า หนด
ให้ด้าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี โรงงานบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน คลังสินค้า สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนีในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(๑) โรงงานทุ ก จ้ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ้าพวกที่ก้าหนดให้ด้าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี และโรงงานบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชือเพลิง เพื่อการจ้าหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชือเพลิง
(๔) เลี ยงม้ 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) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่ เ ป็ น
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลียงเด็ก
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลียงคนชรา
(๑๕) สถาบันการศึกษา
(๑๖) โรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๒๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้าหลังสวน ให้ด้าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร เว้นแต่
โรงงานท้ า น้ าแข็ง หรื อ ตั ด ซอย บด หรื อ ย่ อ ยน้ า แข็ ง โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บการต่อ
ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง โรงงานท้าชินส่วนพิเศษส้าหรับเรือ
หรือเครื่องยนต์เรือ และโรงงานห้องเย็นซึ่งไม่มีการแกะล้างหรือแปรสภาพวัตถุดิบ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล้าคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของล้าคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่โรงงานท้าน้าแข็ง
หรื อ ตั ด ซอย บด หรื อ ย่ อ ยน้ า แข็ ง โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การต่ อ ซ่ อ มแซม ทาสี
หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง โรงงานท้าชินส่วนพิเศษส้าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
และโรงงานห้ อ งเย็ น ซึ่ ง ไม่ มี ก ารแกะล้ า งหรื อ แปรสภาพวั ต ถุ ดิ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน
หรือการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ทดี่ ินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนีในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนีในบริเวณหมายเลข ๕.๑๙ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านัน
ที่ดินประเภทนี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(๑) โรงงานทุ ก จ้ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจ้าพวกที่ก้าหนดให้ด้าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี และโรงงานบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชือเพลิง เพื่อการจ้าหน่าย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลีย มเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชือเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่ อ าศั ย การประกอบพาณิ ช ยกรรม หรื อ การประกอบอุ ต สาหกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภทห้องแถว
ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗
ทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ และทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล้าคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของล้าคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ริมชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและการขนส่งทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ สาธารณประโยชน์ เ ท่ า นั น และให้ ด้ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านัน และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(๑) โรงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) เลี ยงม้ 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
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(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารเกิน ๘ เมตร หรืออาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๗) ก้าจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ริมฝั่ งแม่น้าหลั งสวน ล้ า คลอง หรื อ แหล่งน้า สาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า หลั ง สวน ล้ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ า สาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมและการขนส่ ง ทางน้ า หรื อ
การสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ริมชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและการขนส่งทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบ้ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ล้าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านัน
ที่ดินประเภทนีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อการอยู่ อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่ า นั น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(๑) โรงงานทุกจ้าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๖) ก้าจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๒๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่ น้ า หลั ง สวน ให้ ด้ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๘ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านัน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๔ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเพาะเลียงสัตว์น้า การประมงชายฝั่ง หรือสาธารณประโยชน์เท่านัน
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านัน
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านัน
ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี
ให้เป็นไปดังต่อไปนี
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ และถนนสาย ข ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรัวหรือก้าแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ และถนนสาย ก ๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่ก้าหนด ดังต่อไปนี
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรัวหรือก้าแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่และอ้านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
๒

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได

ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได

ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล

ได

ได

โกดัง หรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

๔

ได
ได

ได

ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได

ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว
หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

๒
ที่ดินประเภท
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใด

๒

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

ได

๒

๓

ได

ของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๘

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา

ได

ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๙

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

ชนบทและ

๑

๒

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ

ได

ได

ได

ได

ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง

ได

ได

ได
ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก

ได

ได

ได

ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

ได

ได

ได

ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได

ได

ได

ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได

ได

ได

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ

ได

ได

ได

ได

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได

ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

ได

ได

หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด
ผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด

ได

ได

ได

ได

ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ

ได

ได

ได

ได

ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

ได

ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอย

ได

น้ําแข็ง
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร

ได
ได

ได

ได

ได

ได

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ

ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว

ได

ได

(๔) การทํายานัตถุ

ได

ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก
ยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ
หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก

ได

ได

ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน

ได

ได

ได

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง
ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู

ได

หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง

ได

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม

ได

ได

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑
(๓) การแกะสลักไม

ได

๒

๓

๑
ได

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก

ได

ได

ได

ได

ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง

ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

สิ่งพิมพ
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยาง

ได

หรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา

ได

ในสวนยางหรือปา
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

ได

หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม

ได

หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวย

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ
หรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ

ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน
ดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ
กับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers
or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช
เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

ได

๓

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ

๒

๓

๑

๒

๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก
ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกแตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับ
ไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ
เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ได

ได

๓

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๓

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร
หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร

ได

ได

ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดังกลาว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได
ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา

ได

ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม

๓

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

ได

ได

อุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง

ได

ได

ได

ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใช

ได

ได

ได

ได

ได

ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได
ได

ได

ได

ได

๓

ได

๑๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

หนาแนนปานกลาง

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม

ได

ได

หรือขนสัตว
หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ได

๓

๑

๒

ได

ได

ได

ได

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
โรงงานจําพวกที่
๓

๑

๒

๓

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ และเส้ น ตรงที่ ล ากต่ อ จาก
ศูนย์กลางถนนสาย ก ๒ ไปจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดวัดแหลมสน
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยเทศบาล ๑๓ ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๐๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๗ ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดซอยเทศบาล ๑๗ ฟากตะวันตก

๒
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๑.๖ ด้านเหนือ
จดซอยเทศบาล ๑๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ซอยเทศบาล ๗ บรรจบกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๓ ฟากตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ ฟากใต้ และสํานักงาน
ประปาปากน้ําหลังสวน (ร้าง)
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๐๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเทศบาล
ด้านใต้
จดวัดสว่างมนัส โรงเรียนวัดสว่างมนัส และถนนทุ่งล่าง บางสมบูรณ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๑.๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนทุ่งล่าง - บางสมบูรณ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ซอยเทศบาล ๗ บรรจบกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

๓
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยเทศบาล ๗ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒
ด้านตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๓ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดซอยเทศบาล ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหัวกรัง
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒
๒.๓ ด้านเหนือ
จดวัดแหลมสน และสถานีตํารวจภูธรปากน้ําหลังสวน
ด้านตะวันออก
จดถนนปริญญา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยหัวกรัง ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนหัวกรัง ฟากตะวันออก
๒.๔ ด้านเหนือ
จดซอยหัวกรัง ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตรงที่ ล ากต่ อ จากถนนเทศบาล ฟากตะวั น ตก
ไปจนบรรจบแม่น้ําหลังสวน ถนนเทศบาล ฟากตะวันออก และถนนหัวกรัง ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดซอยเทศบาล ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนหัวกรัง ฟากตะวันตก และด่านศุลกากรปากน้ําหลังสวน
ด้านใต้
จดถนนเทศบาล ฟากตะวั น ออก สํ า นั ก งานเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน สํานักงานการไฟฟ้าปากน้ําหลังสวน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๐๒ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๗ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหัวกรัง
๓.๒ ด้านเหนือ
จดซอยเทศบาล ๑๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๐๒ และซอยเทศบาล ๗ ฟากตะวันตก

๔
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ ฟากตะวันออก
และที่ทําการกลุ่มแม่บ้านปากน้ําหลังสวน
๓.๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๐๒ ฟากตะวั น ตก
ที่ทําการไปรษณีย์ปากน้ําหลังสวน การสื่อสารแห่งประเทศไทย และถนนเทศบาล ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบางสมบูรณ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดสว่างมนัส เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนเทศบาล เส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๐๒
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนบางสมบูรณ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเทศบาล ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนตลาดล่าง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนตลาดล่าง ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนทุ่งล่าง - บางสมบูรณ์ ฟากใต้ ถนนบางสมบูรณ์
ฟากใต้ และถนนตลาดล่าง ฟากตะวันตกและฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเทศบาล ฟากตะวันตก และเส้นตรงที่ลากต่อจาก
ถนนเทศบาล ฟากตะวันตก ไปจนบรรจบแม่น้ําหลังสวน
ด้านใต้
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗
ด้านตะวันออก
จดถนนทัพชัย - อ่าวตม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนทัพชัย - อ่าวตม

๕
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๙๗ ฟากเหนื อ
และโรงเรียนวัดชลธีนิมิต
ด้านตะวันตก
จดถนนทัพชัย - อ่าวตม ฟากตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจาก
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากต่อตรงจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข ๔๐๙๗ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันออก
๕.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนทัพชัย - อ่าวตม ฟากตะวันตก ถนนดอนทราย
ฟากตะวันตก และโรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา
จดโรงเรี ย นปากน้ํ า หลั ง สวนวิ ท ยา และเขตเทศบาล
ด้านใต้
ตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๖๕๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางซอยบ้ า นนอกไร่ และเส้ น ตรงที่ ล ากจากเส้ น ขนานระยะ ๖๕๐ เมตร
กั บ ศู น ย์ ก ลางซอยบ้ า นนอกไร่ ไปทางทิ ศ เหนื อ จนบรรจบกั บ เส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนทัพชัย - อ่าวตม
๕.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดซอยบ้านนอกไร่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๑ และโรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา ถนนดอนทราย ฟากตะวันออก
และถนนทัพชัย - อ่าวตม ฟากตะวันออก

๖
๕.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ฟากใต้ และวัดชลธีนิมิต
ด้านตะวันออก
จดซอยบ้านป่ายาง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันตก
จดซอยบ้านนอกไร่ ฟากตะวันออก
๕.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
จดซอยบ้านป่ายาง ฟากตะวันออก
๕.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ฟากใต้ และเส้นตรงที่ลาก
ต่อจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันออก
๕.๙ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดซอยบ้านป่ายาง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๑
ด้านตะวันตก
จดซอยบ้านนอกไร่ ฟากตะวันออก
๕.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเส้ น ตรงที่ ล ากต่ อ ตรงจากศู น ย์ ก ลางถนนสาย ก ๒
ไปจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันออก
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๙ ฟากตะวันออก

๗
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒ โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดซอยเทศบาล ๑๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เขตเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑
๕.๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนทุ่งล่าง - ทองหนองดี ๔ ฟากเหนือ และเขตป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่งตะวันออก และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๑
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉากกั บ
ริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ ที่จุดซึ่งเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนตัดกับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่ ง ตะวั น ตก และเขตป่ า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านใต้
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
ด้านตะวันตก
๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
๕.๑๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสายริมทะเล หมู่ที่ ๑๒ จนบรรจบกับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสายริมทะเล หมู่ที่ ๑๒ และเส้นที่ลากต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสายริมทะเล หมู่ที่ ๑๒ จนบรรจบกับถนนบ้านฝั่งกระโจม - หลังสวน

๘
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้ า นฝั่ ง กระโจม - หลั ง สวน ฟากตะวั น ออก
ที่ทําการประภาคาร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และเส้นตรงที่ลากต่อตรงจากถนนบ้านฝั่งกระโจม หลังสวน ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
๕.๑๖ ด้านเหนือ
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่งเหนือ และเขตป่าชายเลนตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อ วั นที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งตะวันตก
๕.๑๗ ด้านเหนือ
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
และเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๕.๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
และเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนบ้านฝั่งกระโจม - หลังสวน
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่งใต้ ถนนบ้านฝั่งกระโจม - หลังสวน ฟากตะวันตก โรงเรียนบ้านปากน้ําหลังสวน (ประชานุเคราะห์)
และวัดแหลมโตนด
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ฟากตะวั น ออก
และวัดบรรพตวิสัย (ในเขา)

๙
๕.๑๙ ด้านเหนือ
จดเส้นตรงที่ลากต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสายริมทะเล หมู่ที่ ๑๒ จนบรรจบกับถนนบ้านฝั่งกระโจม - หลังสวน เส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสายริมทะเล หมู่ที่ ๑๒ เส้นตรงที่ลากต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสายริมทะเล หมู่ที่ ๑๒ จนบรรจบกับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันออก
จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท
ชพ. ๔๐๑๙ ที่จุดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ฟากตะวั น ออก
และถนนบ้านฝั่งกระโจม - หลังสวน ฟากตะวันออก
๕.๒๐ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดบรรพตวิสัย (ในเขา) ทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙
ฟากตะวันตก และถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมื อ งรวมด้ านใต้ ซึ่ งเป็ นเส้น ตรงที่ลากต่ อ จาก
ปลายเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน
บรรจบกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน
เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
แนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับปลายเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ และเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๕.๒๑ ด้านเหนือ
จดถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน ฟากใต้ และทางหลวงชนบท
ชพ. ๔๐๑๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ และเส้นตรงที่ลากต่อจากปลายเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน บรรจบกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนบ้านบางมะพร้าว - หลังสวน ฟากตะวันออก

๑๐
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อตรงจาก
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันออก
จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๑
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
๖.๒ ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก
จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดวัดแหลมสน
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
๖.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เขตเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันตก
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
๖.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ ที่จุดซึ่งเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนตัดกับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่ ง ใต้ และเขตป่ า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๑
๖.๕ ด้านตะวันออก
จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก ถนนปริ ญ ญา
ฟากตะวันออก และวัดแหลมสน
๖.๖ ด้านเหนือ
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๖.๗ ด้านเหนือ
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันออก
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน
ฝั่งตะวันตก
๖.๘ ดอนกลางแม่น้ําหลังสวน
๖.๙ ด้านเหนือ
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๖.๑๐ ด้านเหนือ
จดแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ําหลังสวน ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๒
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน มีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ ป่าชายเลนตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๗.๒ ป่าชายเลนตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๗.๓ ป่าชายเลนตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๗.๔ ป่าชายเลนตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ โรงเรียนวัดชลธีนิมิต
๘.๒ โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา
๘.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
๘.๔ โรงเรียนวัดสว่างมนัส
๘.๕ โรงเรียนบ้านปากน้ําหลังสวน (ประชานุเคราะห์)
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจาก
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๗ ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท
ชพ. ๔๐๑๙ ที่จุดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙
ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันตก
จดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

๑๓
๑๐. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๐.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๐.๕ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ทาอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ วัดชลธีนิมิต
๑๐.๒ วัดแหลมสน
๑๐.๓ วัดสว่างมนัส
๑๐.๔ วัดแหลมโตนด
๑๐.๕ วัดบรรพตวิสัย (ในเขา)
๑๑. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๑.๑๐ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี น้ํ า เงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน
๑๑.๒ สํานักงานประปาปากน้ําหลังสวน (ร้าง)
๑๑.๓ สถานีตํารวจภูธรปากน้ําหลังสวน
๑๑.๔ ที่ทําการกลุ่มแม่บ้านปากน้ําหลังสวน
๑๑.๕ สํานักงานการไฟฟ้าปากน้ําหลังสวน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑.๖ ที่ทําการไปรษณีย์ปากน้ําหลังสวน การสื่อสารแห่งประเทศไทย
๑๑.๗ สํานักงานเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
๑๑.๘ ด่านศุลกากรปากน้ําหลังสวน
๑๑.๙ ที่ทําการประภาคาร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๑๑.๑๐ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาล ๑๗ ซอยบ้านป่ายาง
และถนนครู น อบ - หั ว ตอดํ า และถนนโครงการกํ าหนดให้ ก่อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนสาย ข
ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากซอยเทศบาล ๑๗ บรรจบกั บ ถนนเทศบาล ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเทศบาล ๑๗ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ตามแนวซอยเทศบาล ๑๗ และซอยบ้ า นป่ ายาง บรรจบกั บ ถนนครู น อบ - หั ว ตอดํ า
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนครูนอบ - หัวตอดํา ตัดกับทางหลวงชนบท
ชพ. ๔๐๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยเทศบาล ๑๗
(ถนนสาย ก ๑) ที่ บริเวณห่างจากซอยเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับถนนสาย ข
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ตัดกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับซอยเทศบาล ๑๗ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๒๒๐ เมตร ตัดกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒
บรรจบกับถนนครูนอบ - หัวตอดํา (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท
ชพ. ๔๐๑๒ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เป็ น ถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนเทศบาล
ที่บ ริ เ วณห่ างจากถนนเทศบาลบรรจบกั บ ซอยเทศบาล ๑๗ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ต ามแนว
ถนนเทศบาล ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร

๒
บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับถนนทุ่งล่าง - บางสมบูรณ์
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ (ถนนสาย ข) ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ (ถนนสาย ข) บรรจบกั บ ถนนทุ่ ง ล่ า ง - บางสมบู ร ณ์ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ (ถนนสาย ข) ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนทุ่งล่าง - บางสมบูรณ์
ที่บริเวณห่างจากถนนทุ่งล่าง - บางสมบูรณ์ บรรจบกับซอยบางสมบูรณ์ ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนทุ่งล่าง - บางสมบูรณ์ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับ
ถนนเทศบาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ และถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง
คือ ทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท
ชพ. ๔๐๑๒ บรรจบกับถนนเทศบาล ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๒
ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ตัดกับซอยเทศบาล ๑๗
(ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณห่างจากซอยเทศบาล ๑๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเทศบาล ๑๗ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ชพ. ๔๐๑๙
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเดิม ระยะประมาณ ๑,๕๒๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลบางน้าจืด ตาบลปากน้า และตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญญั ติ การผั ง เมื อง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติ ว่ า
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

