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รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 5 คือ
1. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ม.1 - 1 ถึงหมายเลข ม.1 - 2 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพัฒนาเมือง มีรายการดังต่อไปนี้
ม. 1 - 1
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับคลองส่งน้ำชลประทาน
สายใหญ่ฝั่งซ้าย เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ และถนน อบจ.เพชรบุรี พบ. 5001
ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3178 เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก และเส้นขนาน
ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3179 ฟากตะวันตก เขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด พ.ศ. 2556 และทางหลวงชนบท พบ. 6020 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3179 เส้นขนานระยะ 2,500 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และเส้นขนานระยะ
2,200 เมตร กับคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย
ม. 1 - 2
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากใต้ ทางหลวงชนบท
พบ. 4028 ฟากตะวันออก และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก ค่ายนเรศวร ฟากเหนือ และฟากใต้
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 4 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตการปกครองระหว่าง
จังหวัดเพชรบุรี กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านตะวันตก
จดทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 500 เมตร
กับทางหลวงชนบท พบ. 1010 เส้นขนานระยะ 2,500 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นขนานระยะ
500 เมตร กับทางหลวงชนบท พบ. 1010 ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37
ฟากตะวันออก
2. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ม.2 ที่กำหนดไว้เป็นสี ช มพูอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒ นาเมือง
มีรายการดังต่อไปนี้
ม. 2
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 4 บรรจบกับทางหลวงชนบท พบ. 1031 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลย 4 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลย 4
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ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 4 บรรจบกับทางหลวงชนบท พบ. 1031 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลย 4 เป็นระยะ 2,500 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลย 4
3. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ม.3 - 1 ถึงหมายเลข ม.3 - 8 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพัฒนาเมือง มีรายการดังต่อไปนี้
ม. 3 - 1
ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลบานแหลม ระหวางหลักเขตที่ ๘ กับ
หลักเขตที่ ๑
ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตํ า บลบ านแหลม ระหว างหลั ก เขตที ่ ๑
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตํ า บลบ านแหลม ระหว างหลั ก เขตที ่ ๔
หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตํ า บลบ านแหลม ระหว างหลั ก เขตที ่ ๖
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ม. 3 - 2
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3349
ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง และเส้นขนาน
ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3510 ไปทางทิศใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 เป็นระยะ 3,400 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 650 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3349 และเส้นขนานระยะ 650 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3510
ม. 3 - 3
ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท พบ. 4028 ฟากตะวันออก
ม. 3 - 4
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ไปทางทิศเหนือ ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 4,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ไปทางทิศใต้ ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 2,500 เมตร
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ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟาก
ตะวันออก
ม. 3 - 5
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3499
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 บรรจบกับทางหลวงชนบท พบ. 4006 และทางหลวงชนบท
พบ. 4006 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3499
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์
ม. 3 - 6
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พบ. 4028 ที่จุดซึ่งอยู่หา่ ง
จากทางหลวงชนบท พบ. 4028 บรรจบกับคลองหนองบัว ไปทางทิ ศเหนื อ ตามแนวทางหลวงชนบท
พบ. 4028 เป็นระยะ 3,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พบ. 4028 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พบ. 4028 ที่จุดซึ่งอยู่หา่ ง
จากทางหลวงชนบท พบ. 4028 บรรจบกับคลองหนองบัว ไปทางทิ ศเหนื อ ตามแนวทางหลวงชนบท
พบ. 4028 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับ ศูนย์กลางทางหลวง
ชนบท พบ. 4028
ม. 3 - 7
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 เป็นระยะ 4,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉากกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4
ม. 3 - 8
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3410 ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3410 บรรจบกับทางหลวงชนบท พบ. 4002 ไปทางทิศเหนือ ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3410 เป็นระยะ 3,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3410
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3410
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ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
ชนบท พบ. 4002 และเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3410
4. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
อ.-1
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
พบ. 1003
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านแฟ๊บ บ้านหนองประดู่
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พบ. 1030 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท พบ. 1030 ฟากตะวันออก
อ.-2
ด้านเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,9๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ.
พบ. ๕๐๐๑
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พบ. 4028 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไมปรากฎชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฎชื่อ
5. ที่ดินในบริเวณหมายเลข กผ. ที่กำหนดไว้เป็น สีน้ำตาลมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภท
ชุมชนตามกฏกระทรวงผังเมืองรวมหรือผังเมืองรวมชุมชนบังคับใช้ มีรายการดังต่อไปนี้
กผ.-1
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕55
กผ.-2
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕6
6. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ก.1 - 1 ถึงหมายเลข ก.1 - 5 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลฟางข้าว ให้เป็น
ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน มีรายการดังต่อไปนี้
ก. 1 - 1
ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวม ด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตการปกครองระหว่าง
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เขตผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน
บรรจบกับคลองขุดท่านาง ฝั่งตะวันตก คลองสวนทุ่ง ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ 6 เมตร กับคลองบ้านแหลม เขต
เทศบาลตำบลบ้านแหลม หลักเขตที่ 2-6 และเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร และตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537
ด้านตะวันออก จดอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ ป รากฏชื ่ อ ฟากเหนื อ ถนน อบจ.เพชรบุ รี
พบ. 5001 ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3178 และ
เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 5001
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ 1,000 เมตร กั บ ทางรถไฟสายใต้
เส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย และทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
ก. 1 - 2
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 5001 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3177 ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
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ก. 1 - 3

ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับคลองส่งน้ำชลประทาน
สายใหญ่ฝั่งซ้าย เส้นขนานระยะ 2,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นขนานระยะ
800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3179 ทางหลวงชนบท พบ. 4008 ฟากตะวันตก ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3179 ฟากใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 1,000
เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สต. 4004 เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4137 ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหล วง
แผ่นดินหมายเลข 4 เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 เป็นระยะ 2,500 เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พบ. 1016 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3187 ฟากตะวั น ออก
ทางหลวงชนบท พบ. 4024 ฟากตะวันออก
ก. 1 - 4
ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3177 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พบ. 4028 ฟากตะวันตก และอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่ อ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 1,500
เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 เป็นระยะ 4,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉาก
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3187 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 2,500 เมตร เส้นขนาน
ระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์ กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ไป
ทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 4,000 เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ฟากตะวันออก และเขตป่าสงวนแหงชาติ ปาเขาถ้ำรงค และปาหนองชางตาย
ก. 1 - 5
ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พบ. 4028 ฟากตะวันตก และทางรถไฟ
สายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวม ด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตการปกครองระหว่าง
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ เขตปาสงวนแหงชาติ ปาหมายเลขแปด
สิบเจ็ด เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ.2540
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 37 ฟากตะวั น ออก และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันออก
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7. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ก.2 - 1 และบริเวณหมายเลข ก.2 - 2 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลฟางข้าว
ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน มีรายการดังต่อไปนี้
ก. 2 - 1
ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวม ด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตการปกครองระหว่าง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวม ด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตการปกครองระหว่าง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3172 ฟากเหนือ เส้นขนาน
ระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่
จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงชนบท พบ. 1031 ไปทางทิศเหนือ ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 1,000 เมตร เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ทางหลวงชนบท พบ. 1031 ฟากเหนือ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้า
ปล้อง และเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนอง
ชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลสระพัง ตำบลเขาย้อย ตำบลทับคาง ตำบลหนองปรง ตำบลห้วยท่าช้าง
อำเภอเขาย้อย และตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540
ด้านตะวันตก จดเขตปฏิ ร ู ป ที ่ ด ิ น ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรม ตามพระราช
กฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลสระพัง ตำบลเขาย้อย
ตำบลทับคาง ตำบลหนองปรง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย และตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าตะคร้อ
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3510 ฟากตะวันออก
ก. 2 - 2
ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พบ. 1031 ฟากใต้ เส้ น ขนานระยะ
1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 4 เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทางหลวงชนบท พบ. 1031 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลย 4 เป็นระยะ 2,500 เมตร เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลย 4 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3172 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวั น ตก และเส้ น ขนานระยะ
2,200 เมตร กับคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากเหนือ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3349 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง และเขตปฏิรูป
ที่ดิน ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนอง
ชุมพล ตำบลสระพัง ตำบลเขาย้อย ตำบลทับคาง ตำบลหนองปรง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย และตำบล
หนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540
8. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ก.3-1 และหมายเลข ก.3-4 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลฟางข้าว ให้เป็น
ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน มีรายการดังต่อไปนี้
ก. 3 - 1
ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวม ด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตการปกครอง
ระหว่างอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เขื่อนแม่ประจันต์เขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3510 ฟากตะวันตก เส้นขนานระ 1,500 เมตร
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กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 ที่จุด ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 บรรจบกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3510 เส้นขนานระยะ 650 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3510
เส้นขนานระยะ 650 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3349 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3510 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 เป็นระยะ 3,400 เมตร เขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล
ตำบลสระพัง ตำบลเขาย้อย ตำบลทับคาง ตำบลหนองปรง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย และตำบลหนอง
หญ้าปล้อง ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2540 และทางหลวงชนบท พบ. 4017 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 ฟากเหนือ เส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 ที่จุดซึ่งอยู่ ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 บรรจบกับทาง
หลวงชนบท พบ. 4006 เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 และ
เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์
ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์
ก. 3 - 2
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3349 ฟากใต้ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พบ. 4024 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 ฟากหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท พบ. 4017 ฟากตะวันออก และเขตปา
สงวนแหงชาติ ปายางหัก - เขาปุม
ก. 3 - 3
ด้านเหนือ
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เส้นขนาน
ระยะ 500 เมตร กับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 ทางหลวงชนบท พบ 4006 ฟากใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3499 และทางหลวงชนบท พบ. 1016 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไป
ทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 4,000 เมตร เส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ ห่างจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พบ. 1001 ฟากเหนือ และทางหลวง
ชนบท พบ. 4002 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท พบ. 6005 ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท
พบ. 4006 ฟากตะวั น ออก เขตป่ า สงวนแห่ง ชาติ ป่ า ยางลำห้ว ยแม่ป ระจั นต์ และอ่ า งเก็ บ น้ ำ ลำห้ว ย
แม่ประจันต์
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ก. 3 - 4
ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พบ. 4002 ฟากใต้ ทางหลวงชนบท
พบ. 1001 ฟากใต้ และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง และตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. 2537
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวม ด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตการปกครองระหว่าง
อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ ป่าเขาถ้ำเสือและป่าเขาโป่งแย้
9. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อก.1 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
อก. 1
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3179 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันตก เขตผังเมือง
รวมชุมชนบ้านลาด พ.ศ.2556 คลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ 1 ซ้าย – สายใหญ่ 3 ฝั่งตะวันตก และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท พบ. 4024 ฟากตะวันออก คลองระหารใหญ่
ฝั่งตะวันออก ทางหลวงชนบท พบ. 4008 ฟากตะวันออก เขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด พ.ศ.2556 และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3179 ฟากตะวันออก
10. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อก.2 - 1 ถึงหมายเลข อก.2-3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
อก. 2 - 1 ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน พ.ศ. 2555
ด้านตะวันออก จดอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตำบลแหลม ระหว่างหลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 8
กับหลักเขตที่ 7 เส้นขนานระยะ 6 เมตร กับคลองบ้านแหลม และคลองสวนทุ่ง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองขุดท่านาง ฝั่งตะวันออก
อก. 2 - 2 ด้านเหนือ
จดเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎี กา
กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร และตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537
ด้านตะวันออก จดอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท พบ. 4028 ฟากตะวันออก
อก. 2 - 3 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3301 ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท พบ. 6005 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท พบ. 4002 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์
11. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ปก.-1 ถึงหมายเลข ปก.-7 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส้นทแยงสีแดง ให้
เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
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ปก.-1
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลสระพัง ตำบลเขาย้อย ตำบลทับคาง ตำบลหนองปรง ตำบล
ห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย และตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540
ปก.-2
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร และตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. 2537
ปก.-3
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540
ปก.-4
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536
ปก.-5
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554
ปก.-6
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง และตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. 2537
ปก.-7
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีรีขันธ์ ให้เป็นเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. 2540
12. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อป.-1 ถึงหมายเลข อป.-7 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้
อป.-1
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง
อป.-2
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อป.-3
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์
อป.-4
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก – เขาปุ้ม
อป.-5
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าถ้ำเขารงค์ และป่าหนองช้างตาย
อป.-6
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำ และป่าบ้านโรง
อป.-7
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด
13. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ล.1 - 1 และหมายเลข ล.1 - 14 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
ล.1 - 1
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองบ้านแหลม ตั้งแต่จุดบรรจบกับแม่ น้ ำ
เพชรบุรี ไปตามแนวคลองบ้านแหลม จนบรรจบกับเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณหลักเขตที่ 6 หลักเขต
ที่ 7 และหลักเขตที่ 8
ล.1 - 2
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่จุดบรรจบกับ คลองบ้าน
แหลม ไปตามแนวแม่น้ำเพชรบุรี จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับทางรถไฟสายใต้
ล.1 - 3
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองมอญ ตั้งแต่จุดบรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรี ไป
ตามแนวคลองคลองมอญ จนบรรจบชายฝั่งอ่าวไทย
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ล.1 - 4
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองท่าช้าง ตั้งแต่จุดบรรจบกับคลองสวนทุ่ง ไป
ตามแนวคลองท่าช้าง บรรจบกับคลองบางจาก ไปตามแนวคลองบางจาก บรรจบกับคลองหัวรอ และไปตาม
แนวคลองหัวรอ
ล.1 - 5
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองระบายน้ำสาย D26 ตั้งแต่จุดบรรจบกับเส้น
ขนานระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3178 ไปตามแนวคลองระบายน้ำสาย D26 จน
บรรจบกับทางหลวงชนบท พบ. 4028
ล.1 - 6
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองระบายน้ำสาย D25 ตั้งแต่จุดบรรจบกับ
คลองเจ๊กสี ไปตามแนวคลองระบายน้ำสาย D25 จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ล.1 - 7
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองระบายน้ำสาย D23 ตั้งแต่จุดบรรจบกับ
เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 ไปตามแนวคลองระบายน้ำสาย
D23 จนบรรจบกับชายฝั่งอ่าวไทย
ล.1 - 8
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่จุดบรรจบกับทางหลวง
แผ่น ดิน หมายเลข 3179 ไปตามแนวแม่น้ำเพชรบุรี จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด
พ.ศ. 2556
ล.1 - 9
จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองระบายน้ำสาย D18 ตั้งแต่จุดบรรจบกับ
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บรรจบกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะ 4,000
เมตร ไปตามแนวคลองระบายน้ำสาย D18 จนบรรจบชายฝั่งอ่าวไทย
ล.1 - 10 จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่จุดบรรจบกับแนวเขต
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด พ.ศ. 2556 ไปตามแนวแม่น้ ำเพชรบุรี จนบรรจบกับ เขตปฏิร ูป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้
เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536
ล.1 - 11 จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองระบายน้ำสาย D9 ตั้งแต่จุดบรรจบกับ
เส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปตามแนวคลองระบายน้ำสาย D9
จน บรรจบชายฝั่งอ่าวไทย
ล.1 - 12 จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับคลองระบายน้ำสาย D1 ตั้งแต่จุดบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปตามแนวคลองระบายน้ำสาย D1 จนบรรจบกับชายฝั่งอ่าวไทย
ล.1 - 13 จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่จุดบรรจบกับเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 ไปตามแนวแม่น้ำเพชรบุรี จนบรรจบตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3410 ที ่ จ ุ ด ซึ ่ ง อยู ่ ห ่ า งจากทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 3410 บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท
พบ. 4002 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3410 เป็นระยะ 3,000 เมตร
ล.1 - 14 จดเสนขนานระยะ 6 เมตร กับแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่จุดบรรจบกับเส้นขนานระยะ
500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3410 ตามแนวแม่น้ำเพชรบุรี จนบรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3499
14. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ล. 2 - 1 ถึงหมายเลข ล. 2 - 3 ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
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ล.2 - 1
ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ 3,0๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลอาวไทย
ล.2 - 2
เขื่อนแม่ประจันต์
ล.2 - 3
อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน

