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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น โครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง และบริ ก ารสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนหนองพลับให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การค้า
และการบริการของชุมชน
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๓ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ และหมายเลข ๙.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

(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
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๙ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๑
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 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
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ริม ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๒๑๙ และทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข ๓๓๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
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
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) 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
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๙ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ อ งแถวหรื อ ตึ ก แถว เว้ น แต่
เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมตาม (๖)
และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม (๘) ดําเนินการ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๙ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๑
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง ห้ ว ยไทรงามและห้ ว ยตาคต ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง
ตามสภาพธรรมชาติของห้วยไทรงามและห้วยตาคตไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้า ง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
(๒) กําจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด 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) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
หรือบํารุงรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) 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
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๗) กําจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๙ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๑
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งห้วยไม้ตาย ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของห้วยไม้ตายไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ และถนนสาย ก ๖
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๗ และถนนสาย ข
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
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(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๗ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง

ได้

หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

๔

ได้

ได้

ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได้

ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง

ได้
ได้

ได้

ได้

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด
จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๘

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา

ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว

ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

ได้

ได้

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง

ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

ได้

ได้

ได้

ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได้

ได้

ได้

ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได้

ได้

ได้

ได้

ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง

ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม
หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ได้
ได้

(๔) การทําน้ําแร่

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ

ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว

ได้

ได้

(๔) การทํายานัตถุ์

ได้

ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน

ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
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

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ได้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น

ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ

ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง

ได้

หรือป่า

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ได้

เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์

ได้

ปูนปลาสเตอร์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

ได้

ได้

ได้

ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ

ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น หรือเครื่อง
ประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ
ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

ได้

ได้

๑๑
ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือ

ได้

เครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มคี ่า

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หรืออัญมณี

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ

ได้

ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องดนตรีดังกล่าว

ได้
ได้

ได้

ได้

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

ได้

ได้

ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ

ได้

หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๒ โรงงานห้องเย็น

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง

ได้

ได้

ได้

ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ได้
ได้
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา
ได้
ได้
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
ได้
ได้
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
ได้
ได้
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
หมายเหตุ
ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

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

แผนที่ทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ดานใต
จดซอยราชประสงค ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดซอยราชประสงค ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดศูนยโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค กรมพัฒนาที่ดิน
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓ ที่กําหนดไวเ ปน สีแ ดง ใหเปน ที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๐๑
ดานใต
จดซอยราชประสงค ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ฟากตะวันออก

๔
๔. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๔ ที่กํ าหนดไวเ ปน สีม ว ง ใหเ ปน ที่ดิ น ประเภทอุต สาหกรรม
และคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดแนวเขตที่ดินบริษัท โดลไทยแลนด จํากัด และถนนสาย ข
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชัยพัฒนา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตที่ดินบริษัท โดลไทยแลนด จํากัด และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลหนองพลับกับตําบลหินเหล็กไฟ
ดานใต
จดซอยชัยพัฒนา ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยชัยพัฒนา ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชัยพัฒนา ฟากตะวันออก
๕.๓ ดานตะวันออก จดพื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แมฟาหลวงและอางเก็บน้ํา
หวยไมตาย
ดานใต
จดซอยหนองกระทุม ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปายางน้ํากลัดเหนือ และปายางน้ํากลัดใต
๕.๔ ดานเหนือ
จดซอยหนองกระทุม ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดซอยรวมมิตร ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ฟากตะวันออก
๕.๕ ดานเหนือ
จดซอยชัยพัฒนา ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลหนองพลับกับตําบลหินเหล็กไฟ

๕
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
ดานตะวันตก
จดถนนชัยพัฒนา ฟากตะวันออก
๕.๖ ดานเหนือ
จดซอยหนองกระทุม ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดพื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แมฟาหลวง และอางเก็บน้ํา
หวยไมตาย และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยรวมมิตร ฟากตะวันออก
๕.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปายางน้ํากลัดเหนือและปายางน้ํากลัดใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ฟากตะวันตก ถนนสาย ข
ฟากเหนือ ซอยราชประสงค ๕ ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนสาย ก ๑
ฟากตะวันตก โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ โรงเรียนบานหนองพลับ และสถานีตํารวจภูธร
บานหนองพลับ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๗๐๐ เมตร กับแนวเขตเทศบาลตําบลหนองพลับ เขาถ้ําดิน และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธกับจังหวัดเพชรบุรี
๕.๘ ดานเหนือ
จดพื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แมฟาหลวง และอางเก็บน้าํ
หวยไมตาย
ดานตะวันออก
จดถนนชัยพัฒนา ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตที่ดินบริษัท โดลไทยแลนด จํากัด
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดพื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แมฟาหลวง และอางเก็บน้าํ
หวยไมตาย
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก ถนนสาย ข
ฟากเหนือ และแนวเขตที่ดินบริษัท โดลไทยแลนด จํากัด
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๐ ฟากตะวันออก
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และอางเก็บน้ํา
หนองปาลาน
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๖ ฟากตะวันออก

๖
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดพื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แมฟาหลวง และอางเก็บน้าํ
หวยไมตาย ถนนสาย ข ฟากใต และซอยเทศบาล ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก และฟากใต
และซอยเทศบาล ๑๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากเหนือ สนามกีฬา
เทศบาลตําบลหนองพลับ และสํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ
ดานตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๒ ฟากตะวันออก
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดศูนยโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค กรมพัฒนาที่ดิน
ดานตะวันออก
จดศูนยโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค กรมพัฒนาที่ดิน
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดศูนยโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค กรมพัฒนาที่ดิน
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยเทศบาล ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตที่ราชพัสดุ ปข. ๖๐๕ (ศูนยการทหารราบ) และ
เขตปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๒
ดานตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๑๑ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยเทศบาล ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตที่ราชพัสดุ ปข. ๖๐๕ (ศูนยการทหารราบ) และ
เขตปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๒
ดานตะวันตก
จดซอยเทศบาล ๓ ฟากตะวันออก
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยเทศบาล ๑๑ ฟากตะวันตก แนวเขตที่ราชพัสดุ ปข. ๖๐๕
(ศูนยการทหารราบ) และเขตปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๒
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ออก และฟากใต
และซอยเทศบาล ๑๓ ฟากตะวันออก

๗

ฟากเหนือ

๕.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดซอยเทศบาล ๑๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และซอยเทศบาล ๑๗

ดานตะวันตก จดซอยเทศบาล ๑๗ ฟากตะวันออก
๕.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลหนองพลับกับตําบลทับใต
ดานใต
จดแนวเขตที่ราชพัสดุ ปข. ๖๐๕ (ศูนยการทหารราบ) และเขตปลอดภัย
ในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๒
ดานตะวันตก จดซอยเทศบาล ๑ ฟากตะวันออก
๕.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดซอยเทศบาล ๑๗ ฟากตะวันตกและฟากใต และถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙
ดานตะวันตก จดซอยเทศบาล ๑๙ ฟากตะวันออก
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดซอยเทศบาล ๑๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙
ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท ปข. ๔๐๒๘ (แยกหนองพลับ - บานคอกชางพัฒนา)
ฟากตะวันออก
๕.๒๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ แนวเขตที่ ราชพัสดุ ปข. ๖๐๕ (ศูนย การทหารราบ)
และเขตปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๒
ดานตะวันตก จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ที่จุดซึ่งอยูหางจากหลักเขตที่ ๗ ของเทศบาลตําบลหนองพลับ
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร

๘
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท ปข. ๔๐๒๘ (แยกหนองพลับ - บานคอกชางพัฒนา)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙
ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ พื้นที่โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แมฟาหลวง และอางเก็บน้ําหวยไมตาย
๖.๒ เขาถ้ําดิน
๖.๓ อางเก็บน้ําหนองปาลาน
๖.๔ สนามกีฬาเทศบาลตําบลหนองพลับ
๗. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวออนมีเสน ทแยงสีขาว ใหเปน ที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม ไดแก ปาสงวนแหงชาติ ปายางน้ํากลัดเหนือและปายางน้ํากลัดใต
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
๘.๒ โรงเรียนหนองพลับวิทยา
๘.๓ โรงเรียนบานหนองพลับ
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ และหมายเลข ๙.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ วัดหนองยายอวม
๙.๒ วัดหนองพลับ
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ศูนยโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค กรมพัฒนาที่ดิน
๑๐.๒ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ
๑๐.๓ สถานีตํารวจภูธรบานหนองพลับ

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
พ.ศ. 2558
0

ย
ไปบา นโปง แ

ตะวันตก

ตะวันออก

ายาง

95

เภอท
ไปอํา

เหนือ

1

81

80

79

78

577

0.5

มาตราสวน 1 : 20,000

2 กิโลเมตร

82

86

85

84

83

87

เขาสับพัง

สระเก็บนํ้าสถานีเพาะเลี้ยงมาและสัตวทดลอง สภากาชาดไทย
เขาหมืน่ ณรงค

อําเภอชะอํา

95

จังหวัดเพชรบุรี

ใต
ปาสงวนแหงชาติ
ปายางนํา้ กลัดเหนือและปายางนํา้ กลัดใต

301
เลข 3
หมาย
ผน ดนิ
ลวงแ
ทางห

หว
ยต
าคต

ศบาล
11

าล 3
บ
ศ
เท
ซอย

ทีร่ าชพัสดุ ปข. 605 (ศูนยการทหารราบ) และ
เขตปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2512

หลักเขตที่ 5

ถนนหนองเสือดํา

ไปบา นห
นองซอ

ก

ขนาดเขตทาง 12.00 เมตร

เขตเทศบาล
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ แนวเขตอุทยานแหงชาติ
แนวเขตวนอุทยาน แนวเขตรักษาพันธุส ตั วปา
เขตทหาร
ถนนเดิม
ถนนเดิมขยาย
ถนนโครงการ
สะพาน
แมนํ้า คลอง หวย

ข

ขนาดเขตทาง 16.00 เมตร

83

84

85

ไปบา นเข
านกกระจ
บิ

ปา

เสลา

ไปบาน

1390000 m.N

เขตจังหวัด

82

เขานกกระจิบ

รรค
นิ สว
า นเน
ไปบ

ความกวางของเขตทาง

81

91

อางเก็บนํ้าหวยปากงาม

ิ ะเคียน
นเนนต
ไปบา

งาม
ไทร

80

79

92

ซอ
ยป
า เส
ลา

ถนนสาธา
รณะ

หลักเขตที่ 4

ซอย
เทศบ
าล 1

17

บาล 13
ซอยเทศ

ซอ
ยเท
ศบ
าล

ข

ซอยเทศบาล 4
เท
ซอย

ายเลข 3219
ม
ห
ิ
น
ด

น
ผ
แ
ง
ว
ทางหล

ก5

ซอย เทศบาล 2

ก1

ก1

ถนนสาธารณะ

ซอยเทศบาล 12

ซอยเทศบาล 10
หว ยตาคต

ก4

หวยไทรงาม

เขายอดแดง

แนวเขตผังเมืองรวม

ข

หว ยมงคล

ทาง
ห
(แย ลวงชน
กหน
บ
องพ ท ปข.
4
ลบั
- บา 028
นคอ
กชา
ไ
งพฒั ปบา น
หว ย
นา)

78

ซอยเทศบาล 14

ทีร่ าชพัสดุ ปข. 605 (ศูนยการทหารราบ) และ
เขตปลอดภัยในราชการทหารตามพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2512

อางเก็บนํ้าหนองปาลาน

หลักเขตที่ 2

ม
รงา
ยไท
หว

หลักเขตที่ 6

อางเก็บนํา้ หนอง บึง

ก7

บาล 19
ซอยเทศ

หลักเขตที่ 7

เครือ่ งหมาย

ซอยเทศบาล 16

ซอยราชประสงค 2

ซอยราชประสงค 20

577000m. E.

ข

ซอยเทศบาล 18

ซอยราชประสงค 1 ก 6

91

ข

ข

ซอยราชประสงค 4

94

93

ถนนสาธารณะ

ก3
เขาถํา้ ดิน ซอยราชประสงค 3

ไปบ
า นว
ลยั

จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

ก2

ซอยรวมมิตร

เขาทุง โก

อําเภอหัวหิน

ซอยราชประสงค 6

ข

ซอยราชประสงค 5

92

งหมู
อ
น
นห
ไปบา

า 12
น
ั
ฒ
ชยั พ
ซอย

ซอยเทศบ
าล 6

หลักเขตที่ 1

ข

หลักเขตที่ 3

า
ฒั น
ยั พ
นช
ถน

93

ถนนสาธา
รณะ

ซอยหนองกระทุม 1
ซอยรวมมิตร

เขาถํ้าดิน

พืน้ ทีโ่ ครงการปลูกปา
ชัยพัฒนา-แมฟา หลวง

ซอยเทศบาล 8

ซอยหนองกระทุม 2

อางเก็บนํ้าหวยไมตาย

ไป
บา
นห
ว ย
ไท
รงา
ม

94

ถนนสาธารณะ

ย
หว ยไมต า

ล
หว ยมงค

86

87
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(นายประสงค แผสุวรรณ)
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง

ภูเขา ควน เนิน

(นายมณฑล สุุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

1390

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงออกเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากซอยราชประสงค ๕
(ถนนสาย ข) ที่บริเวณหางจากซอยราชประสงค ๕ (ถนนสาย ข) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยราชประสงค ๕ (ถนนสาย ข) ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศใต
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร บรรจบกับ ซอยราชประสงค ๓ (ถนนสาย ก ๓) ที่บ ริเวณหางจาก
ซอยราชประสงค ๓ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวซอยราชประสงค ๓ (ถนนสาย ก ๓) ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทางทิ ศ ใต
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร บรรจบกับ ซอยราชประสงค ๑ (ถนนสาย ก ๖) ที่บ ริเวณหางจาก
ซอยราชประสงค ๑ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวซอยราชประสงค ๑ (ถนนสาย ก ๖) ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปน ถนนเดิมกําหนดใหข ยายเขตทาง คือ ซอยรว มมิต ร เริ่ม ตน จาก
ซอยราชประสงค ๖ (ถนนสาย ข) ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับซอยราชประสงค ๔
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยราชประสงค ๓ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาล ๘ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข)
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาล ๖ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑๔๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนสาย ข ที่บ ริเวณหางจากถนนสาย ข บรรจบกับ ซอยเทศบาล ๘
(ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยราชประสงค ๑ เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑

๒
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง
คือ ซอยเทศบาล ๑๘ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๑๙ บรรจบกับซอยเทศบาล ๑๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๑๙ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบกับซอยเทศบาล ๑๘ ไปทางทิศตะวัน ตก
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๐ เมตร
จนบรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ที่ บ ริ เวณห า งจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๑๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย คือ ถนนสาย ข เปนถนนเดิม
กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยราชประสงค ๕ ซอยราชประสงค ๖ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนสาย ก ๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยราชประสงค ๕ ซอยราชประสงค ๖
ไปจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร บรรจบกับซอยเทศบาล ๑๐
ที่บริเวณถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อไปจนสุดถนน บรรจบกับถนนชัยพัฒนา
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐ เมตร บรรจบกับ ถนนสาธารณะไมป รากฏชื่อ
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับซอยเทศบาล ๘ (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันออก
ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ
๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๑๐๐ เมตร บรรจบกับซอยเทศบาล ๒ ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล ๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือตามแนวซอยเทศบาล ๒ ระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๒๑๙ ที่ บริเ วณหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ บรรจบกับซอยเทศบาล ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๙ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ตํ า บลหนองพลั บ อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
และการดํารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

