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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบล
ในท้องที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว เพื่ อ ให้ เ ขตการปกครองตํ า บลเป็ น ไปตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้น ที่ เห็นควรแก้ไขเขตตําบลหนองขนานและตําบลหาดเจ้าสําราญในท้องที่
อําเภอเมืองเพชรบุรี ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้ยกเลิกเขตตําบลหนองขนานและตําบลหาดเจ้าสําราญ
ในท้องที่อําเภอเมืองเพชรบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ลงวัน ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกําหนดเขต
การปกครองตําบลขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
อําเภอเมืองเพชรบุรี
๑. กําหนดเขตตําบลหนองขนาน ในท้องที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม ๑๓ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านทับน้อย
หมู่ที่ ๒ บ้านดอนคู่
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนคู่
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนยางโทน
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองช้างตาย
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองขนาน
หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อโพลง
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ ๙ บ้านนาคลอง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนนาลุ่ม
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หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนนาลุ่ม
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโตนดน้อย
หมู่ที่ ๑๓ บ้านบ่อโพลงเหนือ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ต่อ ตํา บลดอนยาง ตํ าบลหนองพลั บ และตํา บลหาดเจ้ าสํ าราญ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพาน
ข้ามคลองชลประทานสายกระจิวร้าง บริเวณพิกัด PQ ๐๗๙๓๘๕ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคูส่งน้ําบรรจบถนนลูกรังหลังวัด ธรรมรังสี
บริเวณพิกัด PQ ๐๘๖๔๐๖ ไปทางทิศ ตะวัน ออกตามแนวกึ่งกลาง
ถนนลู กรังหลังวัด ธรรมรังสีตั ด กับ จุด กึ่ง กลางถนนสายดอนยี่กรอก หนองหว้า บริเวณพิกัด PQ ๐๙๔๔๐๘ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนานกับตําบลหนองพลับ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตัดกับจุดกึ่งกลางถนนสายห้วยทราย
บริเวณพิกัด PQ ๑๐๑๔๐๗ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ ดิน ระหว่างตํ าบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตัดกับจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๗๗ บริเวณพิกัด PQ ๑๐๓๔๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนานกับ
ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ตัด กับ
จุดกึ่งกลางถนนสายห้วยทราย บริเวณพิกัด PQ ๑๐๒๔๐๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
ตํ า บลหนองขนานกั บ ตํ า บลหาดเจ้ า สํ า ราญ อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี
จังหวัดเพชรบุรี ถึงบริเวณพิกัด PQ ๑๐๐๓๙๔ ไปทางทิศใต้ ตามแนวคันนา
แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ
อํา เภอเมือ งเพชรบุ รี จั งหวัด เพชรบุรี ตัด กับ ถนนทางหลวงชนบท
พบ ๔๐๓๖ ฟากทิศใต้ ถึงบริเวณพิกัด PQ ๑๐๐๓๘๕ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวคันนาแบ่ง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบล
หนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ตัด กั บจุ ด กึ่ง กลางถนนสายบ้ านนาคลอง - หนองหว้ า บริ เ วณพิ กั ด
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PQ ๑๐๓๓๘๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวคัน นาแบ่ง เขตระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนานและตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตัดกับจุดกึ่งกลางถนนสายวัดลุ่มโพธิ์ทอง
บริเวณพิกัด PQ ๑๑๑๓๘๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวคันนาแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ ดิน ระหว่างตํ าบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงบริเวณพิกัด PQ ๑๑๗๓๘๕
ไปทางทิศใต้ ตามแนวคันนาแบ่ง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบล
หนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีร ะยะห่างจากถนนสายวัด ลุ่มโพธิ์ท องประมาณ ๐.๕ กิโ ลเมตร
ตัดกับถนนสายบ้านหนองตะพุกฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด PQ ๑๑๘๓๗๕
ไปทางทิศตะวัน ออก ตามแนวถนนสายบ้า นหนองตะพุ กฟากทิศใต้
ถึงบริเวณพิกัด PQ ๑๒๓๓๗๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวคันนา
แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ
อํา เภอเมื อ งเพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ตั ด กั บ จุ ด กึ่ ง กลางถนนสาย
วัดลุ่มโพธิ์ทอง บริเวณพิกัด PQ ๑๑๖๓๖๙ ไปทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนสายวัด ลุ่ม โพธิ์ ท อง ถึ ง บริ เ วณพิกั ด PQ ๑๑๘๓๖๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
ตําบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ตัดกับจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๘๗
บริเวณพิกัด PQ ๑๑๒๓๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวคันนา
แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงบริเวณพิกัด PQ ๑๐๗๓๕๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉีย งใต้ ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ตัดกับถนนทางหลวงชนบท พบ ๔๐๓๓ บริเวณพิกัด
PQ ๑๒๘๓๔๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวคันนาแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ ดิน ระหว่างตํ าบลหนองขนานกับตําบลหาดเจ้าสําราญ
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สิ้นสุดที่ทะเลอ่าวไทยบริเวณพิกัด
PQ ๑๓๐๓๔๐ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดต่อทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดต่อตําบลปึกเตียนและตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทะเลอ่าวไทย บริเวณพิกัด PQ ๑๒๕๓๒๔
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางคลองโตนดน้อยบรรจบกับถนนลูกรัง
สายบ้านบ่อโพลง บริเวณพิกัด PQ ๐๙๗๓๓๗ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
เฉียงเหนือ ตามตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบล
หนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กับตําบลปึกเตียน
และตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สิ้นสุดที่บ้านบ่อโพลง
บริ เ วณพิกั ด PQ ๐๗๒๓๕๑ รวมระยะทาง ด้ า นทิ ศ ใต้ ป ระมาณ
๗ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลดอนยาง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่ ม ต้ น จากบ้ า นบ่ อ โพลง บริ เ วณพิ กั ด PQ ๐๗๒๓๕๑ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนาน
กั บ ตํ า บลดอนยาง อํ า เภอเมื อ งเพชรบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ตั ด กั บ
จุด กึ่ง กลางถนนทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๘๗ บริเวณพิกัด
PQ ๐๖๕๓๗๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวคันนาแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองขนานกับตําบลดอนยาง อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี สิ้นสุดที่สะพานข้ามคลองชลประทาน
สายกระจิวร้าง บริเวณพิกัด PQ ๐๗๙๓๘๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก
ประมาณ ๔ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลหาดเจ้าสําราญ ในท้องที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม ๗ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านหาดเจ้า
หมู่ที่ ๒ บ้านนอก
หมู่ที่ ๓ บ้านโคกพลับ
หมู่ที่ ๔ บ้านบางทะลุ
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หมู่ที่ ๕ บ้านสมอลก
หมู่ที่ ๖ บ้านบางกุฬา
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะพุก
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ต่อตํา บลนาพัน สาม และตําบลหนองพลั บ อําเภอเมืองเพชรบุ รี
และตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด PQ ๑๑๙๔๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินตําบลหาดเจ้าสําราญกับตําบล
หนองพลับและตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ถึงบริเวณปลายคลองศาลาแดง บริเวณพิกัด PQ ๑๒๔๔๑๕ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินตําบลหาดเจ้าสําราญ
กับตําบลนาพันสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงบริเวณพิกัด
PQ ๑๒๗๔๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวคันนาแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ดินตําบลหาดเจ้าสําราญกับตําบลนาพันสาม อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวั ด เพชรบุรี ถึงบริเวณคลองใหญ่บ รรจบกับคลองเวช
บริเวณพิกัด PQ ๑๓๔๔๐๘ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลาง
คลองเวชมาบรรจบกั บ คลองวั ด (คลองบางทะลุ ) บริ เ วณพิ กั ด
PQ ๑๔๒๔๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองวัด
(คลองบางทะลุ) ถึงจุดกึ่งกลางถนนชลประทานกั้นน้ําเค็ม บริเวณพิกัด
PQ ๑๔๙๓๘๗ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
คลองทิ้ งน้ํา สิ้ น สุ ด ที่ท ะเลอ่ า วไทย บริ เ วณพิ กั ด PQ ๑๗๐๓๙๘
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๙ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดต่อตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณทะเลอ่าวไทยที่บริเวณพิกัด PQ ๑๓๐๓๔๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนทางหลวงชนบท พบ ๔๐๓๓
บริเวณพิกัด PQ ๑๒๘๓๔๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคันนา
แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญกับตําบลหนองขนาน
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อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงบริเวณพิกัด PQ ๑๐๗๓๕๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญกับตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี ตัด กับจุด กึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
๓๑๘๗ บริเวณพิกัด PQ ๑๑๒๓๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญ
กับตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ตัด กับ
จุดกึ่งกลางถนนสายวัดลุ่มโพธิ์ทอง บริเวณพิกัด PQ ๑๑๘๓๖๔ ไปทาง
ทิ ศ เหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางถนนสายวั ด ลุ่ ม โพธิ์ ท องถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
PQ ๑๑๖๓๖๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคันนาแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลหาดเจ้าสํ าราญกับ ตําบลหนองขนาน
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ถึง ฟากทิศเหนือของถนนสาย
บ้านหนองตะพุก บริเวณพิกัด PQ ๑๒๓๓๗๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ตามแนวฟากทิศเหนือของถนนสายบ้านหนองตะพุก โดยมีระยะห่างจาก
ถนนสายวัด ลุ่มโพธิ์ท อง ประมาณ ๐.๕ กิโ ลเมตร ถึงบริเวณพิกัด
PQ ๑๑๘๓๗๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญกับตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ถึงบริเวณพิกัด PQ ๑๑๗๓๘๕ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญ
กับตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ตัด กับ
จุดกึ่งกลางถนนสายวัดลุ่มโพธิ์ทอง บริเวณพิกัด PQ ๑๑๑๓๘๕ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ตกตามแนวคั น นาแบ่ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ างตํา บล
หาดเจ้าสําราญกับตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ตัด กั บ จุด กึ่ ง กลางถนนสายบ้ า นนาคลอง - หนองหว้ า บริ เวณพิ กั ด
PQ ๑๐๓๓๘๕ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวคัน นาแบ่ง เขตระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญกับตําบลหนองขนาน อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สิ้นสุดที่ฟากทิศเหนือของถนนทางหลวงชนบท
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พบ ๔๐๓๖ บริเวณพิกัด PQ ๑๐๐๓๘๕ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ
๘.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติด ต่อตําบลหนองขนาน และตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี
จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากฟากทิ ศ เหนื อ ของถนน
ทางหลวงชนบท พบ ๔๐๓๖ บริเวณพิกัด PQ ๑๐๐๓๘๕ ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวคันนาแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญ
กับตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงบริเวณพิกัด
PQ ๑๐๐๓๙๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคันนาแบ่งเขต
ระวางโฉนดที่ ดิน ระหว่า งตํา บลหาดเจ้ าสํา ราญกับตํา บลหนองขนาน
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตัดกับจุดกึ่งกลางถนนสายห้วยทราย
บริเวณพิกัด PQ ๑๐๒๔๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคันนา
แบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญกับตําบลหนองขนาน
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตัดกับจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๗๗ บริเวณพิกัด PQ ๑๐๓๔๐๗ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคันนาแบ่ง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลหาดเจ้าสําราญ
กับตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี สิ้น สุด ที่
บริเวณพิกัด PQ ๑๑๙๔๐๔ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ
๓ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ฉบับอื่น
ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประภาศ บุญยินดี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
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