เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่กฎกระทรวงกาหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม และความใน
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชกาหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้า
ควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดประกาศกาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เขตท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามบัญชีแนบท้าย) เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการประมงประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง กำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภท กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓
ในพื้นที่ ๗ อำเภอ เป็นรำยหมู่บ้ำน
..............................................
๑. อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๑.๑ ตาบลปากพูน
(๑) หมู่ที่ ๒, ๔, ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒
(๒) หมู่ที่ ๓ พื้นที่ด้ำนทิศตะวันออกของถนนสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนปำกน้ำเก่ำ จนสิ้นสุดถนน
ที่แนวเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปำกพูน
(๓) หมู่ที่ ๖ พื้ น ที่ ด้ ำนทิ ศ ใต้ข องคลองปำกพยิง เริ่ม จำกสะพำนปำกพยิ งลงไปทำงทิ ศ ใต้
ตำมแนว ถนนทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๔๐๑ ไปตำมถนนสำยท่ำเตียน-ตลำดเสำร์วัดโหนด และสิ้นสุดที่
สะพำนปำกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลปำกพูน
๑.๒ ตาบลท่าซัก
(๑) หมู่ที่ ๓ พื้นที่ด้ำนทิศตะวันออก จำกลำบำงน้อย (คลองบำง คสช.) ติดเขตหมู่ที่ ๒ ตำบล
ปำกพู น ตำมแนวถนนซอยล ำบำงทวด ลงมำทำงทิ ศ ใต้ จ ดถนนท่ ำ ซั ก -ปำกน้ ำปำกพญำ ถนนบ้ ำนสวัส ดิ์
และถนนทำงหลวงชนบท นศ. ๕๐๒๘ สิ้นสุดที่สะพำนนำวง คลองท่ำซัก เขตติดต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลท่ำซัก
(๒) หมู่ที่ ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙
๑.๓ ตาบลท่าไร่
(๑) หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และหมู่ที่ ๖ กำหนดเขต ดังนี้
๑) พื้นที่ด้ำนทิศตะวันออกของคลองปำกนคร ภำยในเขตแนวถนนนครศรีธรรมรำชปำกพนั ง (ทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๔๐๑๓) สะพำนหั ว ตรุ ด คลองหั ว ตรุ ด ถึ ง ถนนสำยถนนคตบ้ำนบำงหลวง (ถนนรำษฏร์เจริญ) จนถึงสำมแยกทำงเข้ำถนนสำยซอยเลียบคลองบำงหลวง
๒) พื้นที่ด้ำนทิศใต้ของคลองปำกนครและด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชำยฝั่งทะเล
จำกถนนสำยซอยเลียบคลองบำงหลวง จดประตูระบำยน้ำหมู่ที่ ๓ ตำบลท่ำไร่ ผ่ำนไปยังถนนสำยนำงพระยำโรงสีม่อยเข้ำสู่ถนนสำยประชำร่วมใจ ถนนสำยบำงกระบือ-ชำยทะเล จดประตูระบำยน้ำหมู่ที่ ๖ ตำบลท่ำไร่
๓) พื้น ที่ด้ำนทิ ศตะวัน ออกของประตูระบำยน้ ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ ำไร่และด้ำนทิ ศ
ตะวัน ตกเฉีย งใต้ของชำยฝั่ งทะเล จำกถนนสำยซอยล ำดวน ไปยัง ถนนสำยบ้ ำนบำงกระบือ -บ้ำนบำงใหญ่
จนสิ้นสุดที่หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ำไร่ (สะพำนวัดบำงใหญ่) เขตติดต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลบำงจำก
๑.๔ ตาบลปากนคร
(๑) หมู่ที่ ๑
(๒) หมู่ที่ ๒ พื้นที่ทิศตะวันตกของคลองปำกนครและด้ำนทิศใต้ของคลองหน้ำเมือง ภำยใน
เขตตั้งแต่สะพำนสถิน คลองหน้ำเมือง ถนนทำงหลวงชนบท นศ. ๕๐๒๘ ลงไปทำงทิศใต้เข้ำซอยศรีธรรมโศก
และสิ้นสุดที่ประตูระบำยน้ำคลองป่ำเหล้ำ
/หมู่ที่3...

-2(๓) หมู่ที่ ๓ พื้น ที่ด้ำนทิ ศตะวันตกของคลองปำกนคร ภำยในเขตถนนทำงหลวงแผ่ นดิน
หมำยเลข ๔๑๐๒ (นครศรีธรรมรำช-ปำกนคร) ตั้งแต่สะพำนเหล็กไปทำงทิศตะวันตกเข้ำสู่ถนนทำงหลวงชนบท
นศ. ๔๐๕๘ ผ่ำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกนคร วัดนำงพระยำ จนไปสิ้นสุดที่สะพำนนำงพระยำ-บำงหลวง
เขตติดต่อหมู่ที่ ๓ ตำบลท่ำไร่
(๔) หมู่ที่ ๔ พื้นที่ด้ำนทิศเหนือของคลองปำกนคร ตั้งแต่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
บ้ำนโคกข่อย ไปตำมถนนสำยนำงพระยำ-บ้ำนโคกข่อย สิ้นสุดที่ถนนทำงหลวงชนบท นศ. ๔๐๕๘ เขตติดต่อ
หมู่ที่ ๓ ตำบลปำกนคร
(๕) หมู่ที่ ๕ พื้นที่ด้ำนทิศใต้ของถนนสหกรณ์ ด้ ำนทิศตะวันออกของถนนกั้นน้ำเค็ม จดคลอง
ปำกนครทำงด้ำนทิศใต้ และทิศตะวันออก
(๖) หมู่ที่ ๖ เต็มพื้นทีต่ ำมแนวเขตหมู่บ้ำน
๑.๕ ตาบลบางจาก
(๑) หมู่ที่ ๔, ๕ และหมู่ที่ ๘
พื้น ที่ด้ำนทิศเหนื อ ทิ ศตะวันออกและทิศใต้ เริ่ม จำกประตูระบำยน้ำโรงเรียนวัดบำงใหญ่
ไปยังถนนสำยบำงพุทรำ-บำงจำก แล้วตัดสู่ถนนสำยบำงสะพำน-บำงหลวง ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนเนิน และถนนสำย
บำงพุ ท รำ-บำงจำก ซอย ๓๖ ถึ ง ซอยบำงสะพำน ๑๑ ถนนสำยบำงพุ ท รำ-บำงจำก ผ่ ำ นถนนรั ญ จุ ล
ถนนศรีสมทรง จนสิ้นสุดที่สะพำนบำงจำก หมู่ที่ ๓ ตำบลบำงจำก
(๒) หมู่ที่ ๓, ๗ และหมู่ที่ ๑๑
๒. อาเภอขนอม
๒.๑ ตาบลขนอม
(๑) หมู่ที่ ๑ ด้ำนทิศตะวันออกของถนนอัครวิถี ถึงคลองขุนนมเชื่อมคลองขนอมและจำก
หลักเขตสุขำภิบำล ๔ ริมเขำผีหงำยไปยังแนวเขตชุมชนบ้ำนบำงโหนด
(๒) หมู่ที่ ๓ ด้ำนทิศตะวันตกของแนวเส้นตรงจำกบ้ำนสระในหมู่ที่ ๑ เป็นเส้นตรงผ่ำน
เขำกรวด ในหมู่ที่ ๓ ไปบรรจบที่ทำงแยกถนนบ้ำนสำยเขำกรวดแล้วเป็นเส้นตรงตำมแนวเขตถนน ด้ำนทิศ
ตะวันตกของถนนเชื่อมบ้ำนเขำกรวด – ถนนซอยต้นเมำ แล้วตรงไปทำงทิศใต้ เป็นระยะทำง ๑,๒๐๐ เมตร
(ที่ดอนหว้ำรอยต่อหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ )
(๓) หมู่ที่ ๑๒ ด้ำนทิศเหนือของแนวเส้นตรงเริ่มจำกบ้ำนดอนหว้ำ เป็นแนวเส้นตรงที่ตั้งฉำก
กับแนวตำมข้อ (๒) ไปทำงทิศตะวันตกผ่ำนดอนโหนดเรียง ไปสิ้นสุดที่ถนนซอยเขำขุนนมแล้วขนำนไปตำมแนว
เขตถนนไปทำงทิศเหนือถึงเขตขุนนม เป็นระยะทำง ๘๐๐ เมตร
(๔) หมู่ที่ ๑๔ จำกเขำขุน นม เป็นเส้ น ตรงลำกผ่ ำนดอนนำยสุ ข กลำงทุ่ งนำด้ำนทิ ศเหนื อ
ตรงไปเข้ำเขตตำบลควนทอง
/2.2 ตำบล...
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(๑) หมู่ ที่ ๑ ด้ ำนทิ ศตะวั นตกของแนวเส้ น เริ่ มตั้ งแต่ สำมแยกถนนสำยบำงแพง - บ้ ำนน้ ำโฉ
(บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง) ทำงทิศเหนือไปตำมถนนสำยบำงแพง - บ้ำนน้ำโฉ จนจดแนวเขตพื้นที่หมู่ที่ ๗
(๒) หมู่ที่ ๓ ด้ำนทิศตะวันตกและทิศใต้ของแนวเส้นเริ่มจำกสี่แยกต้นจันทน์ทำงทิศตะวันตก
ไปตำมถนนสำยคีรีวง - เขำออก
(๓) หมู่ที่ ๕
(๔) พื้นที่หมู่ที่ ๖ ด้ำนทิศตะวันตกของแนวเส้นตำมแนวถนน สำยบำงแพง - บ้ำนน้ำโฉไปทำง
ทิ ศ เหนื อ ตำมถนนสำยดอนบ้ ำ น จดสำมแยกถนน สำยวั ด บุ ป ผำเตล็ ด ด้ ำ นทิ ศ เหนื อ ไปตำมถนนสำย
วัดบุปผำเตล็ดจดเขำน้ำไหล
(๕) หมู่ที่ ๗ จำกแนวเขำติด หมู่ที่ ๑ ไปตำมถนนสำยบ้ำนท่ำ - พรุคลุ้ ม ด้ำนทิศตะวันตก
จำกถนนสำยบำงแพง - บ้ำนน้ำโฉ (บริเวณสำมแยกบ้ำนท่ำ)
๒.๓ ตาบลควนทอง
หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๓ ด้ำนทิศเหนือของแนวเส้นตรงที่ขนำนและห่ำงตลอดแนวระยะ ๒๐๐
เมตร หรือฝั่งด้ำนขวำของถนนสำยขนอม - ดอนสัก (หมำยเลข ๔๐๑๒) ไปทำงทิศตะวันตก
๓. อาเภอสิชล
๓.๑ ตาบลเปลี่ยน
หมู่ที่ ๑๐
๓.๒ ตาบลเสาเภา
(๑) หมู่ ที่ ๕ ด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ออกของถนน เริ่ ม ตั้ ง แต่ จุ ด ตั ด ถนนสำยนครศรี ธ รรมรำช สุรำษฎร์ธำนี กับถนนสำยเทพำรักษ์ไปตำมถนนสำยเทพำรักษ์และแนวถนนสำยหำดเสำเภำ - บำงดี จนสุด
แนวเขตหมู่ที่ ๕
(๒) หมู่ที่ ๗ ด้ำนทิศตะวัน ออกของถนน ของแนวเส้นเริ่มตั้งแต่แนวเขตหมู่ที่ ๕ ไปตำมแนว
ถนนสำย เสำเภำ - บำงดีไปจนสุดแนวเขตหมู่ที่ ๗
(๓) หมู่ที่ ๒ ด้ำนทิศตะวัน ออกของถนน ของแนวเส้นตรงเริ่มตั้งแต่แนวเขตหมู่ที่ ๗ ไปทำง
ทิศใต้ตำมแนวเขตชำยหำดบ้ำนเสำเภำ ไปบรรจบที่สำมแยกถนนสำยปำกด่ำน - วัดคงคำวดี แล้วเลี้ยวขวำ
ไปตำมแนวถนนสำยปำกด่ำน - วัดคงคำวดี ถึงสำมแยกถนนลำดยำงสำยเสำเภำ - ปำกดวด แล้ วลำกเป็น
เส้นตรงไปตำมแนวถนนสำยเสำเภำ - ปำกดวด ไปทำงทิศใต้จนสุดหมู่ที่ ๗
(๔) หมู่ที่ ๑๒ ด้ำนทิศตะวันออกของแนวเขตเส้นตรงตั้งแต่แนวเขตหมู่ที่ ๒ ไปตำมแนวถนน
สำยเสำเภำ - บำงลึกจนสุดแนวเขตหมู่ที่ ๑๒
(๕) หมู่ที่ ๘ ด้ำนทิศ ตะวัน ออกของแนวเส้ นเริ่มตั้งแต่แนวเขตหมู่ที่ ๑๒ ไปตำมแนวถนน
สำยเสำเภำ - บำงลึกจนสุดแนวเขตหมู่ที่ ๘
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-4๓.๓ ตาบลทุ่งปรัง
หมู่ที่ ๕, ๗ และหมู่ที่ ๑๖
๓.๔ ตาบลทุ่งใส
หมู่ที่ ๓ ด้ำนทิศใต้ของแนวเขตคลองทุ่งใส และทิศตะวันออกของถนนสำยทุ่งใส - ชำยหำด
ท้องยำง
๓.๕ ตาบลสิชล
หมู่ที่ ๒, ๓ และหมู่ที่ ๕
๔. อาเภอท่าศาลา
๔.๑ ตาบลกลาย
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑
๔.๒ ตาบลสระแก้ว
หมู่ที่ ๓, ๔, และหมู่ที่ ๑๐
๔.๓ ตาบลท่าขึ้น
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, และหมู่ที่ ๑๒
๔.๔ ตาบลท่าศาลา
หมู่ที่ ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และหมู่ที่ ๑๕
๔.๕ ตาบลโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๕
๔.๖ ตาบลโมคลาน
หมู่ที่ ๑๒
๔.๗ ตาบลไทยบุรี
กำหนดเขตกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลเฉพำะในหน่วยเลี้ยงกุ้งทะเลภำยในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
๕. อาเภอปากพนัง
๕.๑ ตาบลคลองน้อย
(๑) เริ่มจำกประตูระบำยน้ำบำงจำก หมู่ที่ ๑๑ บ้ำงบำงกด ไปตำมถนนทำงหลวงชนบท
บรรจบกับถนนกรมทำงหลวง สำย ๔๐๑๓ นครศรีธรรมรำช - ปำกพนัง รอยต่อเขตหมู่ที่ ๑๑ บ้ำนบำงกด
และหมู่ที่ ๑๕ บ้ำนบำงจำก
(๒) เริ่ ม จำกเขตหมู่ ที่ ๑๕ บ้ ำ นบำงจำกไปตำมถนน ทำงหลวงชนบท นศ. ๔๐๒๐
บ้ ำนบำงจำก - บ้ ำนแสงวิม ำน ผ่ ำนหมู่ ที่ ๑๐ บ้ ำนปำกล้ ว ย หมู่ ที่ ๙ บ้ ำนบำงขำม หมู่ ที่ ๘ บ้ ำนบำงปอ
ถึงหมู่ที่ ๑๓ บ้ำนแสงวิมำน
(๓) เริ่ ม จำกเขตหมู่ ที่ ๑๓ บ้ ำ นแสงวิ ม ำน ไปตำมถนน ทำงหลวงชนบท นศ. ๔๐๒๐
บ้ำนคดเนิน - บำงท่ำพระ สิ้นสุดที่เขตหมู่ที่ ๑๒ บ้ำนบำงลึก
/ โดยกำหนด...

-5โดยกำหนดให้ พื้นที่ด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันออกของถนน ทำงหลวงชนบท นศ. ๔๐๒๐
เป็นเขตกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
(๔) หมู่ที่ ๘
(๕) หมู่ที่ ๑๒
๕.๒ ตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก
(๑) หมู่ที่ ๑
(๒) หมู่ที่ ๒
(๓) หมู่ที่ ๔
๕.๓ ตาบลหูล่อง
หมู่ที่ ๑, ๒, ๕, ๖ และหมู่ที่ ๘
๕.๔ ตาบลบางพระ
หมู่ที่ ๔
๕.๕ ตาบลบ้านเพิง
หมู่ที่ ๑, ๓, ๔ และหมู่ที่ ๕
๕.๖ ตาบลท่าพญา
(๑) หมู่ที่ ๒
(๒) หมู่ที่ ๑, ๓, ๖, ๘ และหมู่ที่ ๙
๕.๗ ตาบลขนาบนาก
(๑) หมู่ที่ ๓ บ้ำนดอนโพรง ไปตำมถนนบ้ำนทวด-ท่ำนำ ไปจดเขตหมู่ที่ ๔ บ้ำนท่ำนำ ถนน
ทำงหลวงชนบท น.ศ.๔๐๔๕ บ้ำนบำงหญ้ำ - บ้ำนเกำะฝ้ำย
(๒) หมู่ที่ ๔ บ้ำนท่ำนำ ไปตำมถนนทำงหลวงชนบท น.ศ.๔๐๔๕ บ้ำนบำงหญ้ำ-บ้ำนเกำะฝ้ำย
ถึงทำงแยกเข้ำถึงถนน อบต.บ้ำนบำงวุน - บ้ำนสังเมียน เขตหมู่ที่ ๓ บ้ำนบำงวุน
(๓) เริ่ ม จำกทำงแยกถนนทำงหลวงชนบท น.ศ.๔๐๔๕ ไปตำมถนน อบต.บ.บำงวุ น บ้ำนสังเมียน สิ้นสุดที่หมู่ที่ ๒ บ้ำนหัวป่ำขลู ที่จุดประตูระบำยน้ำเสือหึง
โดยกำหนดให้ พื้นที่ด้ำนทิศตะวันออกและทิศใต้ของแนวถนนเป็นเขตกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
๕.๘ ตาบลแหลมตะลุมพุก
เต็มพื้นที่ตำมแนวเขตตำบล
๕.๙ ตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก
เต็มพื้นที่ตำมแนวเขตตำบล
๕.๑๐ ตาบลปากแพรก
หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙
/5.11 ตำบล...

-6๕.๑๑ ตาบลคลองกระบือ
หมู่ที่ ๔, ๕ และหมู่ที่ ๗
๕.๑๒ ตาบลบ้านใหม่
หมู่ที่ ๖, ๗ และหมู่ที่ ๘
๕.๑๓ ตาบลบางศาลา
หมู่ที่ ๕, ๗ และหมู่ที่ ๘
๕.๑๔ ตาบลบางตะพง
หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔
๖. อาเภอหัวไทร
๖.๑ ตาบลท่าซอม
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙
๖.๒ ตาบลบางนบ
(1) เริ่ ม จำกประตู ร ะบำยน้ ำชลประทำน เขตหมู่ ที่ 1 บ้ ำนบำงนบ ไปทำงทิ ศ ตะวั น ออก
ตำมถนนสำย นศ. 3031 ถึงสำมแยกโรงเรียนนพคุณประชำสรรค์
(2) เริ่มจำกสำมแยกโรงเรียนนพคุณประชำสรรค์ ไปทำงทิศใต้ตำมถนนสำยบ้ำนคลองขุด บ้ำนบำงนบ สิ้นสุดที่ประตูระบำยน้ำชลประทำนคลองท่ำเสำ
โดยก ำหนดให้ พื้ น ที่ ด้ ำนทิ ศ ตะวั น ออกของแนวเขตเป็ น พื้ น ที่ น้ ำเค็ ม เต็ ม พื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่
ด้ำนทิศตะวัน ตกของแนวเขตเป็ น พื้ น ที่น้ ำจืดเต็มพื้น ที่ และพื้ นที่ บำงส่ ว นด้ำนทิ ศใต้ห่ ำงจำกแนวถนนสำย
นศ. 3031 ระยะ 200 เมตร ของหมู่ที่ 4
๖.๓ ตาบลหัวไทร
(๑) เริ่ มจำกประตูระบำยน้ำชลประทำนท่ำเสำ เขตหมู่ ที่ ๓ บ้ ำนศำลำแก้ว ไปทำงทิ ศใต้
ตำมถนนลำดยำงบ้ำนคลองขุด-บ้ำนบำงนบ บรรจบถนนสำยบ้ำนรำม-บ้ำนศำลำแก้ว
(๒) เริ่มจำกจุดบรรจบสำยบ้ำนรำม-ศำลำแก้ว กับถนน ลำดยำงบ้ำนคลองขุด -บ้ำนบำงนบ
ไปทำงทิศตะวันออกจดวัดศำลำแก้ว
(๓) เริ่มจำกวัดศำลำแก้วไปทำงทิศใต้ตำมถนนลำดยำงบ้ำนคลองขุด -บ้ำนบำงนบ ถึงรอยต่อ
หมู่ที่ ๓ และหมูที่ ๕ จุดบรรจบคูส่งน้ำ (แนวถนน อบต.หัวไทร)
(๔) เริ่ มจำกเขตรอยต่อ หมู่ที่ ๓, ๕ จุดบรรจบคู ส่ งน้ำ (แนวถนน อบต. หั วไทร) ไปทำงทิ ศ
ตะวั น ออกตำมแนวคู ส่ ง น้ ำ (ถนน อบต.หั ว ไทร) บรรจบคู ส่ ง น้ ำบ้ ำ นหนองนกไข่ ไปทำงทิ ศ ตะวั น ตก
จดถนนลำดยำงบ้ำนคลองขุด-บ้ำนบำงนบ
(๕) เริ่มจำกจุดบรรจบคูส่งน้ำบ้ำนหนองนกไข่ไปทำงทิศใต้บรรจบถนนบ้ำนหนำหยอม
(๖) เริ่มจำกจุดบรรจบถนนบ้ำนหนำหยอมกับคูส่งน้ำบ้ำนหนองนกไข่ ไปทำงทิศตะวันตก
จดถนนลำดยำงบ้ำนคลองขุด-บ้ำนบำงนบ
/(7) เริ่มจำก...

-7(๗) เริ่มจำกจุดบรรจบถนนลำดยำงบ้ำนคลองขุด -บ้ำนบำงนบบรรจบทำงหลวงสำย 408
นครศรีธรรมรำช - หัวไทร
(๘) เริ่มจำกจุ ดบรรจบทำงหลวงสำย ๔๐๘ กับถนนลำดยำงบ้ำนคลองขุด - บ้ำนบำงนบ
ไปทำงทิศตะวันออก ตำมทำงหลวงสำย ๔๐๘ บรรจบสี่แยกตลำดหัวไทร
(๙) เริ่ ม จำกจุ ด บรรจบทำงหลวงสำย ๔๐๘ กั บ สี่ แ ยกตลำดหั ว ไทร ไปทำงทิ ศ ใต้
ตำมถนนลำดยำงหัวไทร - เขำพังไกร (สำยเก่ำ) บรรจบถนนสุขำภิบำลหัวไทร
(๑๐) เริ่มจำกจุดบรรจบถนนสุ ขำภิ บำลหั ว ไทร กับถนนถนนลำดยำงหั วไทร - เขำพังไกร
(สำยเก่ำ) ไปทำงทิศตะวันออก ตำมถนนสุขำภิบำลหัวไทร จดสี่แยกทำงเข้ำโรงเรียนหัวไทรบำรุงรำษฎร
(๑๑) เริ่มจำกจุ ดบรรจบสี่แยกทำงเข้ำโรงเรียนหั วไทรบ ำรุงรำษฎร กับถนนสุ ขำภิบำลหัวไทร
ไปทำงทิศใต้ตำมถนนลำดยำงหัวไทร - ตรงเตรียง สิ้นสุดที่ประตูระบำยน้ำชลประทำนบ้ำนตรงเตรียง
โดยกำหนดให้ พื้นที่ด้ำนทิศตะวันออกของแนวเขตเป็นเขตกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
๖.๔ ตาบลเขาพังไกร
(๑) เริ่มตั้งแต่เขตหมู่ที่ ๘ บ้ำนตรงเตรียงไปตำมแนวถนน สำย นศ.๓๐๘๖ บ้ำนหั วไทร บ้ำนปำกคลองแดน ไปทำงทิศใต้ผ่ำนหมู่ที่ ๗ บ้ำนบำงปอ สิ้นสุดที่บ้ำนสำมแพรก (บำงตัด)
โดยกำหนดให้ พื้นที่ด้ำนทิศตะวันออกของแนวถนน เป็นเขตกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
(๒) หมู่ที่ ๑
๖.๕ ตาบลรามแก้ว
(๑) เริ่มจำกประตูระบำยน้ำชลประทำนเขตหมู่ที่ ๓ บ้ำนสำมแพรก (บำงตัด) ไปทำงทิศใต้
ตำมแนวทำงสำธำรณะบ้ำนบำงตัด-วัดรำมแก้ว จดถนน รพช. สำย นศ. ๓๐๘๖
(๒) เริ่ ม จำกจุ ด บรรจบถนนบ้ ำ นบำงตั ด -วั ด รำมแก้ ว กั บ ถนน รพช. สำย นศ. ๓๐๘๖
บ้ำนรำมแก้ว - บ้ำนคลองแดน ไปตำมถนน รพช. สำย นศ. ๓๐๘๖ ถึงสำมแยกก่อนถึงวัดคลองแดน
(๓) เริ่มจำกสำมแยกก่อนถึงวัดคลองแดน ไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวถนนภำยในหมู่บ้ำน
สิ้นสุดที่สะพำนข้ำมคลองแดน บ้ำนคลองแดน เขตหมู่ที่ ๑ ตำบลรำมแก้ว
โดยกำหนดให้ พื้นที่ด้ำนทิศตะวันออกของแนวเขตเป็นเขตกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล
๖.๖ ตาบลเกาะเพชร
ตำบลเกำะเพชร
๖.๗ ตาบลหน้าสตน
ตำบลหน้ำสตน
๖.๘ ตาบลบ้านราม
หมู่ที่ ๑, ๓ และหมู่ที่ ๖
/7. อำเภอ...

-8๗. อาเภอเชียรใหญ่
๗.๑ ตาบลไสหมาก
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และหมู่ที่ ๑๑
๗.๒ ตาบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๑, ๓ และหมู่ที่ ๔
๗.๓ ตาบลบ้านเนิน
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙ และหมู่ที่ ๑๐
๗.๔ ตาบลแม่เจ้าอยู่หัว
หมู่ที่ ๔, ๘ และหมู่ที่ ๙
๗.๕ ตาบลการะเกด
หมู่ที่ ๑
๗.๖ ตาบลท่าขนาน
หมู่ที่ ๑, ๒, ๕, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๙
๗.๗ ตาบลเสือหึง
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙ และหมู่ที่ ๑๐

