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ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เรื่อง กําหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๘) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออก
ประกาศไวดังตอไปนี้
ใหกําหนดแนวเขตพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งประกอบดวย เมืองพัทยา รวมทั้ง
พื้น ที่ทะเล เกาะลาน เกาะไผ พื้น ที่ใ นทองที่ เทศบาลตําบลบางละมุง เทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย
เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตําบลโปง เทศบาลตําบลหวยใหญ องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง และเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอ
สัตหี บ จัง หวัด ชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่แ นบท ายประกาศนี้ เนื้ อที่ป ระมาณ ๙๒๘.๔๗
ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๘๐,๒๙๓.๗๕ ไร เปนพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยงไว ดังนี้
ดานเหนือ
จากจุดที่ ๑ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดที่แนวเสนแบงเขตเมืองพัทยากับเทศบาลตําบลบางละมุง อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี บรรจบกับชายฝงทะเล เปนเสนเลียบกับชายฝงทะเลของเขตเทศบาลตําบล
บางละมุง ไปทางทิศเหนือ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งเปนจุดบรรจบกันของเสนแบงเขตเทศบาลตําบลบางละมุง
อําเภอบางละมุง กับเทศบาลตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากจุดที่ ๒ เปน เสน เลียบแนวเสน แบง เขตเทศบาลตําบลตะเคีย นเตี้ ย อําเภอบางละมุ ง
กับ เทศบาลตํ า บลเจ า พระยาสุร ศั กดิ์ อํ าเภอศรีร าชา จั งหวั ดชลบุ รี ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต
ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งเปน จุดบรรจบกัน ของเสนแบงเขตอําเภอบางละมุงและอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กับอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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ดานตะวันออก
จากจุดที่ ๓ เปนเสนเลียบแนวเสนแบงเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี กับองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปทางทิศใต
ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งเปนจุดบรรจบกันของเสนแบงเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กับอําเภอปลวกแดง
และอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
จากจุดที่ ๔ เปนเสนเลียบแนวเสนแบงเขตเทศบาลตําบลโปง เทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรีกับองคการบริหารสวนตําบลมะขามคู กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งเปนจุดบรรจบกันของเสนแบงเขตอําเภอบางละมุงและอําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กับอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ดานใต
จากจุ ด ที่ ๕ เป น เส น เลี ย บแนวเส น แบ ง เขตเทศบาลตํ า บลห ว ยใหญ อํ า เภอบางละมุ ง
กับองคการบริหารสวนตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงจุดที่ ๖
ซึ่งเปนจุดบรรจบกัน ของเสน แบงเขตเทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง กับองคการบริหาร
สวนตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
จากจุ ด ที่ ๖ เป น เส น เลี ย บแนวเส น แบ ง เขตเทศบาลตํ า บลห ว ยใหญ อํ า เภอบางละมุ ง
กับองคการบริหารสวนตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงจุดที่ ๗ ซึ่งเปนจุดบรรจบกันของเสนแบงเขตเทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง กับเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
จากจุดที่ ๗ เปน เสนเลียบแนวเสน แบงเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียนกับองคการบริหาร
สวนตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงจุดที่ ๘ ซึ่งเปน
จุดบรรจบกัน ของเส น แบงเขตเทศบาลตํ าบลนาจอมเทียนกั บเทศบาลตํา บลบางเสร อําเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเสนแบงเขตดังกลาวบรรจบกับชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จากจุดที่ ๘ เปน เสน เลียบชายฝงทะเลของเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศ เหนือ ถึงจุดที่ ๙ ซึ่งเปนจุดบรรจบกันของเสนแบงเขตเมืองพัทยา อําเภอ
บางละมุง กับเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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จากจุดที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ ๑๐ ที่พิกัด N 1,423,000 E 677,800
จากจุดที่ ๑๐ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ถึงจุดที่ ๑๑ ที่พิกัด N 1,437,700 E 677,700
จากจุดที่ ๑๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับจุดที่ ๑
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พลเอก สุนทร ขําคมกุล
ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เทศบาลเมืองศรีราชา
เทศบาลตําบลสุรศักดิ์
อบต.เกาะสีชัง

เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์

ไดตรวจสอบแนวเขตแลวรับรองวาถูกตอง
พันเอก

(นาฬิกอติภัค แสงสนิท)
รักษาการผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
พลเอก
(สุนทร ขําคมกุล)
ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

