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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเกาะพะงันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอ่าวไทยที่ต่อเนื่อง
จากชุมชนเกาะสมุย
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเกาะพะงันให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของ
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๓) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วและพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปลอดมลพิษ
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(๔) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ผลิ ต ผลทางการเกษตร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องจากชุมชนเกาะสมุย
(๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตดั้งเดิม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการสงวนและรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ 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 ๑.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๐) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๖ ที่ กําหนดไว้เป็น สีเทาอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
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(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ดิ นประเภทที่ อ ยู่อ าศัย หนาแน่น น้ อ ย ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๑.๑๒ ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย โรงแรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่เป็นของรัฐ
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๔) เลี้ยงช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กําจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย โรงแรม สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
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(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๒) กําจัดมูลฝอย
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๒) ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๓) ที่ดินบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านใต้ ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ที่วัดจาก
แนวศูนย์กลางท่าเทียบเรือประมงไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออก
จนจดคลองบางด้ ว น ให้ ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี พื้ น ที่ อ าคารรวมกั น ไม่ เ กิ น
๑๕๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
โรงแรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่เป็นของรัฐ
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๔) เลี้ยงช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๒) ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย โรงแรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่เป็นของรัฐ
(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) เลี้ยงช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๒) ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๓) ที่ดินบริเวณพื้นที่ชุมชนโฉลกหลํา ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ที่วัดจาก
แนวศูนย์กลางท่าเทียบเรือประมงไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตก
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และไม่อยู่ในบริเวณต้นน้ําของ
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ ทั้งนี้ การประกอบกิจการโรงงานในที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๘ และหมายเลข ๔.๑๒
ให้เป็นไปตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย
สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ํ ามั น เชื้อ เพลิ ง เว้น แต่ เ ป็น สถานที่ เ ก็ บรั ก ษาก๊า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่าย และสถานีบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๓) กิจการค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดรวมกั น ไม่ เ กิ น
๓๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๒) ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๓) การขุดดินและถมดินในที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๘ และหมายเลข ๔.๑๒ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาธารณะและริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย การเพาะปลูก
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ หรื อ สาธารณประโยชน์ เ ท่ า นั้ น และห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๒) ในระยะเกินกว่า ๕๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยตามวรรคสอง ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดรวมกั น ไม่ เ กิ น
๓๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๓) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยตามวรรคสอง ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ข้อ ๑๔ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การประมงชายฝั่ง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ที่ดินบริเวณอ่าววกตุ่มที่วัดจากแนวกึ่งกลางปากคลองท่าทอนเลาะไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ
๓๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการดูแลรักษาหรือการปลูกป่าชายเลนเท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอนุรักษ์หรือเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สถาบันราชการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร หรือ
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๙ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล
จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย
หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้* เฉพาะบริเวณหมายเลข
ได้* ๔.๘ และ ๔.๑๒ เท่านั้น
ได้*

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๔) การดูดทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบ
สายพานลําเลียง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์
หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น
ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือ
ไข่เหลวแช่เย็น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้*
ได้*

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖

๗

๘
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง
หรือไขมันสัตว์นํา้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว์
หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
ให้บริสุทธิ์ (เฉพาะไบโอดีเชล)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ
บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๔
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(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ

๕
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(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
จากพืชอื่น ๆ
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้
หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการ
เคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ
โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือย่อยน้ําแข็ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

หมายเหตุ

๖
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๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้
เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก
หรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมิได้ทําด้วย
วิธีถักหรือทอ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือ
สิ่งที่คล้ายคลึงกัน (เฉพาะเส้นใยมะพร้าว)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

หมายเหตุ

๗
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๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า
จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้
ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง
อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๘
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๓๗

๔๑

๔๓

๕๒
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(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้า
จากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้
แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ
กําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซ่งึ มิใช่
การทําในสวนยางหรือป่า
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(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ
ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือ
ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์
ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
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๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการ
คํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or
Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา
ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่
เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว
ที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
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๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน
ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน
ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
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๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ
กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ
สําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด
แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ
กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
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(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง
โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ
(Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้
ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

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

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

๑๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม
พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก
ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
ได้*
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

หมายเหตุ

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดคลองสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฝ งใต แนวชายฝง ทะเล
บริเวณอาวโฉลกหลํา คลองตก ฝงตะวันตก ถนนสาย ข ๑ ฟากใต เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ศูนยกลางถนนสาย ข ๑ และวัดโฉลกหลํา
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู
ห า งจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกั บ ถนนสาย ข ๑ ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวถนนสาย ข ๒
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒ และเสนขนาน
ระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานตะวันตก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๒ ดานเหนือ
จดคลองบางจาก ฝงใต และคลองออก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป าไม ถาวรตามมติ คณะรั ฐมนตรี ป าเกาะพะงั น
และปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๑ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ข ๒ เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวตาปานใหญ
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๓
เปนระยะ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวตาปานใหญ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓
ดานตะวันตก
จดคลองตาปาน ฝงตะวันออก โรงเรียนบานทองนายปานและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทองนายปาน
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตกและฟากใต วั ดสมัยคงคา
และโรงเรียนวัดสมัยคงคา

๒
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ โรงพยาบาลเกาะพะงัน และ
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ราง)
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต และถนนสาย ข ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๙ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบานมะเดื่อหวาน
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๘ ฟากใต และวัดอัมพวัน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสน ตรงที่ลากจากศูน ย กลางถนนสาย ข ๑๑ ที่จุด ซึ่ง
ถนนสาย ข ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเขาหินนก
เขาหินนก ศูนยกําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะพะงัน และถนนวกตุม – เขาหินนก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากเหนือ และถนนสาย ข ๑๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๙ ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕
ถนนวัดเขาถ้ํา – บานหนาทับ ฟากใต เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓ เสน
ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย ข ๑๓ เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ข ๑๓
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๑๓ บรรจบกับถนนสาย ก ๓ และถนนสาย ข ๑๕
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๓ และถนนสาย ข ๑๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนตรงที่

๓
ลากตอจากถนนสาย ข ๑๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๑๓ บรรจบกับถนนสาย ก ๓ และถนน
สาย ข ๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๓ และถนนสาย ข ๑๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๑๒ บรรจบกับถนน
สาย ข ๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑๒ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
๑๕ ซอยอนามั ย บ า นใต ฟากเหนื อ และฟากตะวั น ตก ถนนสาย ข ๑๕ ฟากใต คลองบางด ว น
ฝงตะวันตก แนวชายฝงทะเล บริเวณอาวบางจารุ และทาเทียบเรือบานใต
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากแนวเขตโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวบางจารุ และโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนสาย ข ๑๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑๒ เปน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๒ เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ถนนสาย ก ๔ ฟากใต และเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับคลองบานคาย ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศ
เหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๕๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดคลองบานคาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวบานใต
ดานตะวันตก
จดคลองบางดวน ฝงตะวันออก ถนนสาย ข ๑๕ ฟากใต
ถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก และวัดโพธิ์
ทั้ง นี้ ยกเว น บริเ วณหมายเลข ๗.๑๐ ที่กํา หนดไวเปน สีเขีย วมะกอก บริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๕ และหมายเลข ๑๐.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๙
หมายเลข ๑๑.๒๒ หมายเลข ๑๑.๒๕ และหมายเลข ๑๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ข ๑๕ ฟากใต ไปทางทิ ศ
ตะวันตกจนบรรจบกับแนวชายฝงทะเลบริเวณแหลมลก เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ข ๑๕ เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕ ไปทาง
ทิศตะวันออก จนบรรจบกับแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดริ้น
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดริ้น
ดานใต
จดเส น ที่ ล ากจากบริ เ วณอ า วหาดริ้ น ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
เสนตรงที่ตอตรงจากศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดริ้น
เปนระยะ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับแนวชายฝงทะเล บริเวณแหลมลก ที่จุดซึ่งอยู
หางจากศูนยกลางถนนทาเรือหาดริ้น – พาราไดซ ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเล บริเวณแหลมลก
เปนระยะ ๕๓๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณแหลมลก และทาเทียบเรือหาดริ้น

๔
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึง หมายเลข ๒.๕ ที่กําหนดไวเปน สีสม ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเขาหินนก ถนนเขาหินนก ฟากใต และเสน ตรงที่ลาก
จากศูนยกลางถนนสาย ข ๑๑ ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับเขาหินนก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดที่วาการอําเภอเกาะพะงัน ศาลาประชาคมอําเภอเกาะพะงัน
สถานีตํารวจภูธรเกาะพะงัน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะพะงัน
หองสมุดประชาชนอําเภอเกาะพะงัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะพะงัน
สํานักงานกลุมสงเสริมสหกรณ ๒ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเกาะพะงัน
ถนนสาย ข ๙ ฟากตะวันตก ฌาปนสถานวัดราษฎรเจริญและวัดราษฎรเจริญ
ดานใต
จดถนนตลาดใหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๕ ฟากเหนือ ซอยโรงเรียนวัดราษฎรเจริญ
ฟากตะวันออก โรงเรียนวัดราษฎรเจริญ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕
ฌาปนสถานวัดราษฎรเจริญ และวัดราษฎรเจริญ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๙ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต และถนนสาย ข ๕
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองในวก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวในวก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองบางจารุ ฝงตะวันตก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และ
เสนตรงที่ลากจากแนวเขตโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับแนวชายฝงทะเล
บริเวณอาวบางจารุ
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวบางจารุ

๕
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางซอยโรงเรียนวัดราษฎรเจริญ
ที่จุ ด ซึ่ ง ซอยโรงเรี ย นวั ด ราษฎร เ จริ ญ บรรจบกั บ ถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิ ศ ใต จนบรรจบกั บ แนว
ชายฝงทะเลบริเวณอาวบางจารุ
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กําหนดไวเปนสีแ ดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวโฉลกหลํา
ดานตะวันออก
จดคลองออก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองบางจาก ฝงเหนือ ถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
และถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองตก ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒ และหมายเลข ๑๑.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
๑ โรงเรียนบานโฉลกหลํา และวัดโฉลกหลํา
ดานตะวันตก
จดคลองตก ฝงตะวันออกและฝงใต
๓.๓ ดานเหนือ
จดคลองในวก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนตลาดใหม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวในวก
๓.๔ ดานเหนือ
จดคลองในวก ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนตลาดใหม ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๔ ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดถนนตลาดใหม ฟากใตและฟากตะวันออก ถนนสาย ข ๙
ฟากตะวันออก ฌาปนสถานวัดราษฎรเจริญ วัดราษฎรเจริญ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ข ๑๕ และโรงเรียนวัดราษฎรเจริญ
ดานตะวันออก
จดซอยโรงเรียนวัดราษฎรเจริญ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๕ ฟากเหนือ และถนนตลาดเกาฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบชายทะเล ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓.๖ ดานเหนือ
จดถนนตลาดเก า ฟากใต ที่ ทํ า การไปรษณี ย เ กาะพะงั น
ถนนสาย ข ๑๕ ฟากใต และอาคารชุมสายโทรศัพทเกาะพะงัน
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากศู น ย ก ลางที่ จุ ด ซึ่ ง ซอยโรงเรี ย น
วัดราษฎรเจริญบรรจบกับถนนสาย ข ๑๕ ฟากเหนือ ไปทางทิศใตจนบรรจบกับแนวชายฝงทะเลบริเวณ
แหลมสน

๖
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวบางจารุ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวบางจารุ
ทั้ง นี้ ยกเวน บริ เวณหมายเลข ๑๐.๑๒ ที่กําหนดไวเป น สีเทาอ อน และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓.๗ ดานเหนือ
จดซอยอนามัยบานใต ฟากใต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานใต ถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดซอยอนามัยบานใต ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวโฉลกหลํา อาวกง เกาะกง
และแหลมกงใหญ
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝ ง ทะเล บริ เ วณอ า วหาดขวด อ า วชก และ
อาวตาปานนอย
ดานใต
จดคลองธารประเวช ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป าไม ถาวรตามมติ คณะรั ฐมนตรี ป าเกาะพะงั น
ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน และคลองออก ฝงเหนือและฝงตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดทองหลาง
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝ ง ทะเล บริ เ วณอ า วโฉลกหลํ า และที่ ส งวน
ประจําหมูบาน (ปาชาแหลมหินงาม)
ดานใต
จดคลองสาธารณะไม ปรากฏชื่ อ ฝ งเหนื อ ถนนสาย ข ๑
ฟากเหนือและฟากตะวันตก ถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือและฟากตะวันตก ถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
และถนนชายทะเลศรีธนู ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝ ง ทะเล บริ เ วณอ า วศรี ธ นู อ า วเนี ย ด
อาวหาดยาว อาวหาดหลัด และอาวแมหาด
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองสาธารณะไมป รากฏชื่อ ฝ ง ตะวัน ตก เส น ขนาน
ระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑ เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
เสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๑
ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ข ๒ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะพะงั น เสน ขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย กลางถนนสาย ข ๒ คลองสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ คลองทาทอนเลาะ ฝงเหนือและฝงตะวันตก และถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ

๗
ฟากตะวันออก

ดานตะวันตก

จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวัน ออก และถนนสาย ข ๑

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๓ และหมายเลข ๑๐.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
และบริเวณหมายเลข ๑๑.๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดคลองธารประเวช ฝงใตและฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวตาปานใหญ คลองตาปาน
ฝงตะวันตก สํานักสงฆทองนายปาน โรงเรียนบานทองนายปาน เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ข ๓ และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับคลอง
สาธารณะไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๓ เปนระยะ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ แนวชายฝ ง ทะเล บริ เ วณอ า วตาปานใหญ อ า วกรั ง ค า ย
อาวหาดกรวด และอาวธารเสด็จ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองธารเสด็จ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน และ
ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
๔.๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๑ ไปทางทิศใต ตามแนวถนนสาย ข ๒ เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน
และปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน
และปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
ดานใต
จดคลองทาคู ฝงเหนือและฝงตะวันตก และถนนสาย ข ๗
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๑๐.๗ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ทาอ อ น และบริ เ วณ
หมายเลข ๑๑.๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๗ ดานเหนือ
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวศรีธนู ถนนชายทะเลศรีธนู
ฟากใต และถนนสาย ข ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ และแนวชายฝงทะเล
บริเวณอาวในวก
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณแหลมยายวัด แหลมหินนก อาววกตุม
และแหลมศรีธนู

๘
๔.๘ ดานเหนือ
จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
ดานใต
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองทาทอนเลาะ ฝงตะวันออกและฝงใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองธารเสด็จ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณแหลมมะพราว อาวทองเหรง
แหลมกะทะคว่ํา แหลมนายโพธิ์ แหลมบอปรัง อาวธารประพาส แหลมตาชาง อาวหาดยาง แหลมนกรอง
อาวหาดยาง อาวหวายน้ํา แหลมหาดหวายน้ํา อาวหาดเทียน แหลมกลาง อาวหาดญวน และแหลมตาโตะ
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดริน้ เสนตรงที่ลากตอตรง
จากเส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
จนบรรจบแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดริ้น เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕
และเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๑๕ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแนวชายฝงทะเล บริเวณ
แหลมลก
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝ ง ทะเล บริ เ วณอ า วไทย คลองบ า นค า ย
ฝงตะวันออกและฝงใต และแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน และปาสงวนแหงชาติ
ปาเกาะพะงัน
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองทาคู ฝง ตะวัน ออกและฝง ใต และแนวเขตปาไม
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน และปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๑๓ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนสาย ข ๑๓ และถนนสาย ก ๓ บรรจบกับถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
สาย ก ๓ และถนนสาย ข ๑๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
สาย ข ๑๓ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓ ถนนวัดเขาถ้ํา – บานหนาทับ
ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตป าไม ถาวรตามมติ คณะรั ฐมนตรี ป าเกาะพะงั น
และปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
ดานตะวันออก
จดคลองบานคาย ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ตอตรงจากศูนยกลางถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต บรรจบกั บ คลองบ า นค า ย ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกั บ
ถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๕๓๐ เมตร ถนนสาย ก ๔
ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕ เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑๒ และเสนตั้งฉาก

๙
กับถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๑๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๑๕
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑๒ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนสาย ข ๑๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ข ๑๓ บรรจบกับ ถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑๓ เปนระยะ
๑,๐๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบถนนสาย ข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๑๒
บรรจบกับถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑๒ เปนระยะ ๑,๕๕๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากตอจากถนนสาย ข ๑๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ข ๑๓ บรรจบกั บ ถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวถนนสาย ข ๑๓
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบถนนสาย ข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๑๒
บรรจบกับถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ข ๑๒ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดเส น ตรงลากจากบริ เ วณแหลมลก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
ศูนยกลางถนนทาเรือหาดริน้ – พาราไดซ ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเล บริเวณแหลมลก เปนระยะ
๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดริ้น ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
เสนตรงที่ตอตรงจากศูนยกลางถนนสาย ข ๑๕ ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวหาดริ้น
เปนระยะ ๖๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณแหลมหาดริ้น
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ พื้น ที่บ ริเวณรอบเกาะพะงัน ภายในแนวเขตผังเมืองรวม ซึ่ง เปนเสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย เริ่มตนจากเสนตรงที่ตอตรงจากแนวชายฝงเกาะพะงัน ที่จุด
ซึ่งอยูหางจากคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวชายฝง
เกาะพะงัน เปน ระยะ ๑,๑๘๐ เมตร เลี ยบตามแนวชายฝง ทะเลไปทางทิศ เหนือ วนไปรอบเกาะ
จนบรรจบกับเสนตรงที่ตอจากคลองบางดวน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๕.๒ เขาหินนก
๕.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล บริเวณเกาะแตใน
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ แนวชายฝ งทะเล
บริเวณเกาะพะงัน และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล บริเวณเกาะแตใน ฝงตะวันออก

๑๐
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล บริเวณเกาะแตใน
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล บริเวณเกาะแตใน
๖. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวออนมีเสน ทแยงสีข าว ใหเปน ที่ดิน
ประเภทอนุ รักษ ปาไม คือ ป าไมถาวรตามมติค ณะรัฐ มนตรี ปาเกาะพะงัน และป าสงวนแหง ชาติ
ปาเกาะพะงัน
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ โรงเรียนบานโฉลกหลํา
๗.๒ โรงเรียนบานทองนายปาน
๗.๓ โรงเรียนบานศรีธนู
๗.๔ โรงเรียนวัดสมัยคงคา
๗.๕ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ราง)
๗.๖ โรงเรียนบานมะเดื่อหวาน
๗.๗ โรงเรียนเทศบาลตําบลเกาะพะงัน
๗.๘ โรงเรียนวัดราษฎรเจริญ
๗.๙ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
๗.๑๐ โรงเรียนชุมชนบานใต
๗.๑๑ โรงเรียนบานหาดริ้น
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนปลายแหลมหินงามกับ
จุดที่อยูบนปลายแหลมจรูญ
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล
ดานใต
จดแนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล
๘.๒ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ตอตรงจากแนวชายฝงเกาะพะงัน ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝ งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื อตามแนวชายฝงเกาะพะงั น
เปนระยะ ๑,๑๘๐ เมตร จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับแนวชายฝงทะเลบริเวณเกาะพะงัน
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล และเสนตรงที่ลากตอตรงจากคลองบางดวน
ฝงตะวันตก

๑๑
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล บริเวณเกาะพะงัน
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเล บริเวณเกาะพะงัน และแนวชายฝงทะเล บริเวณเกาะแตในฝง
ตะวันออก
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพือ่ สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองธารเสด็จ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวธารเสด็จ และแหลมมะพราว
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝงคลองธารเสด็จ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน และ
ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ วัดโฉลกหลํา
๑๐.๒ ที่พักสงฆบานทองนายปาน
๑๐.๓ สํานักสงฆปาแสงธรรม
๑๐.๔ ศาลเจาแมกวนอิม
๑๐.๕ วัดศรีธนู
๑๐.๖ วัดสมัยคงคา
๑๐.๗ วัดมธุวราราม
๑๐.๘ วัดภูเขานอย (วัดพุทธเจดียาราม)
๑๐.๙ วัดอัมพวัน
๑๐.๑๐ ที่พักสงฆพระใหญ
๑๐.๑๑ ฌาปนสถานวัดราษฎรเจริญ และวัดราษฎรเจริญ
๑๐.๑๒ ศาลเจาพอเกาะพะงัน
๑๐.๑๓ วัดเขาถ้ํา
๑๐.๑๔ วัดโพธิ์
๑๐.๑๕ ศาลเจาพอบานใต
๑๐.๑๖ มัสยิดปูเลามะลายู
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ ที่สงวนประจําหมูบาน (ปาชาแหลมหินงาม )
๑๑.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโฉลกหลํา

๑๒
๑๑.๓ ศูนยอนุรักษประมงทะเลชายฝงพื้นบานโฉลกหลํา
๑๑.๔ ชุมสายโทรศัพทบานโฉลกหลํา
๑๑.๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทองนายปาน
๑๑.๖ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน โรงสูบน้ํามะเดื่อหวาน
๑๑.๗ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน โรงกรองน้ําเขาชักธง
๑๑.๘ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน
๑๑.๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน
๑๑.๑๐ โรงพยาบาลเกาะพะงัน
๑๑.๑๑ ศูนยกําจัดมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะพะงัน
๑๑.๑๒ ศาลาประชาคมชุมชนบานในสวน เทศบาลตําบลเกาะพะงัน
๑๑.๑๓ ที่วาการอําเภอเกาะพะงัน ศาลาประชาคมอําเภอเกาะพะงัน สถานีตํารวจภูธร
เกาะพะงัน สํานั กงานสาธารณสุข อําเภอเกาะพะงัน สํานั กงานเกษตรอํ าเภอเกาะพะงัน ห องสมุ ด
ประชาชนอําเภอเกาะพะงัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอําเภอเกาะพะงัน
สํานักงานกลุมสงเสริมสหกรณ ๒ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอ
เกาะพะงัน
๑๑.๑๔ ศูน ยบ ริก ารทอ งเที่ย ว เทศบาลตํา บลเกาะพะงัน ท าเทีย บเรือ อเนกประสงค
เกาะพะงัน และสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
๑๑.๑๕ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบานใต
๑๑.๑๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะพะงัน
๑๑.๑๗ ที่ทําการไปรษณียเกาะพะงัน
๑๑.๑๘ อาคารชุมสายโทรศัพทเกาะพะงัน
๑๑.๑๙ ที่สงวนประจําหมูบาน (วัดนอก)
๑๑.๒๐ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะพะงัน
๑๑.๒๑ ที่สงวนประจําหมูบาน (เจดียวัดใน)
๑๑.๒๒ สํานักงานเทศบาลตําบลบานใต
๑๑.๒๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใต
๑๑.๒๔ ทาเทียบเรือบานใต
๑๑.๒๕ การประมงสวนภูมิภาคสาขาเกาะพะงันโรงกรองผลิตน้ํา RO บานใต
๑๑.๒๖ สุสานอิสลามบางน้ําเค็ม ที่สงวนประจําหมูบาน
๑๑.๒๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหาดริ้น
๑๑.๒๘ หนวยบริการประชาชนบานหาดริ้น และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา องคการจัดการน้ําเสีย
๑๑.๒๙ ทาเทียบเรือหาดริ้น

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนโฉลกหลํา – หาดขอม
เริ่มตนจากทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน และปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนหาดยาว – หาดหลัด
เริ่มตนจากถนนทุงไฟ (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม
แนวถนนเดิมจนบรรจบกับทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๑)
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานใต – บานเหนือ และ
ถนนบานนอก – วัดใน และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนทองศาลา – บานใต
(ถนนสาย ข ๑๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานใต – บานเหนือ บรรจบกับถนน
หนาอําเภอ – บานเหนือ (ถนนสาย ข ๑๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร
บรรจบกับถนนบานนอก – วัดใน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบานใต
– ทองนายปาน (ถนนสาย ข ๑๒)
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนยางใหญ – บานทาเรียน
และถนนบานคาย – วังมวง เริ่มตนจากถนนบานใต – ทองนายปาน (ถนนสาย ข ๑๒) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบานใต – หาดริ้น (ถนนสาย
ข ๑๕)
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘
เริ่มตนจากถนนโฉลกหลํา – หาดขอม (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนทุงไฟ (ถนนสาย ข ๕)
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘
เริ่มตนจากถนนโฉลกหลํา – หาดขอม (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับถนนรัตนโกสินทรศก ๒๐๐ ป (ถนนสาย ข ๗)

๒
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานใต – ทองนายปาน
เริ่มตนจากแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน และปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน
ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘
เริ่มตนจากถนนทุงไฟ (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนน
ตลาดใหม
ถนนสาย ข ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทุงไฟ ถนนเลียบชายทะเล
หมู ๔, ๖, ๘ และถนนในวก – วกตุม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๔)
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใตและทิศ ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ ทางหลวงชนบท
สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๔)
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเลียบชายทะเล
หมู ๔, ๖, ๘ (ถนนสาย ข ๕) ที่บริเวณหางจากถนนเลียบชายทะเล หมู ๔, ๖, ๘ (ถนนสาย ข ๕)
ตัดกับถนนบานสุขตระการณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบชายทะเล หมู ๔, ๖, ๘
(ถนนสาย ข ๕) ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ
๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๔) ที่บริเวณหางจากทางหลวง
ชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับถนนรัตนโกสินทรศก ๒๐๐ ป (ถนนสาย ข ๗)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ
๔๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทางคือ ถนนรัตนโกสินทรศก ๒๐๐ ป
ทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ ถนนบานในสวน – น้ําตกแพง ซอยศรีทองอุทิศ และถนนบานในสวน
– บานนายพูล และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘
(ถนนสาย ข ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรัตนโกสินทรศก ๒๐๐ ป และทางหลวง
ชนบท สฎ. ๖๐๓๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๙) ที่บริเวณหางจากถนน
รัต นโกสิน ทรศก ๒๐๐ ป บรรจบกับทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๗) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับถนนบานในสวน – น้ําตกแพง
ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๓๕๐ เมตร บรรจบกับซอยศรีทองอุทิศ ไปทางทิศใตตามแนวซอยศรีทองอุทิศ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร ตัดกับถนนหนาอําเภอ – บานเหนือ
(ถนนสาย ข ๑๓) ที่บริเวณหางจากถนนหนาอําเภอ – บานเหนือ (ถนนสาย ข ๑๓) บรรจบกับถนนสาย

๓
ข ๑๑ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตตามแนวถนนหนาอําเภอ – บานเหนือ (ถนนสาย ข ๑๓)
ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบถนนบานในสวน
– บานนายพูล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนทองศาลา – บานใต (ถนนสาย ข ๑๕)
ถนนสาย ข ๘ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนชายทะเล – โรงพยาบาล
และถนนทาลําเจียก เริ่มตนจากถนนในวก – วกตุม (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๗)
ถนนสาย ข ๙ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘
ถนนทองศาลา – โฉลกหลํา และถนนราษฎรเจริญ เริ่มตนจากทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๗)
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนรั ต นโกสิ น ทร ศ ก ๒๐๐ ป บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘
(ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๗)
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนทองศาลา
– บานใต (ถนนสาย ข ๑๕)
ถนนสาย ข ๑๐ เปน ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานในสวนและถนน
บานในสวน ซอย ๑ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนทองศาลา – โฉลกหลํา
(ถนนสาย ข ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๗ ที่บริเวณหางจากถนนสาย
ข ๗ บรรจบกับทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนสาย ข ๗ ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนหลั ง อํ า เภอ และ
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท สฎ. ๖๐๓๘ (ถนนสาย ข ๔) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมตัดกับถนนทองศาลา – โฉลกหลํา (ถนนสาย ข ๙) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๗๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนทองศาลา – บานใต (ถนนสาย
ข ๑๕) ที่บริเวณถนนทองศาลา – บานใต (ถนนสาย ข ๑๕) ตัดกับคลองทาคู
ถนนสาย ข ๑๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนบานใต – ทองนายปาน
เริ่มตนจากถนนทองศาลา – บานใต (ถนนสาย ข ๑๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ถนนเดิมจนบรรจบกับแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงัน และปาสงวนแหงชาติ
ปาเกาะพะงัน ถนนสาย ข ๑๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนหนาอําเภอ – บานเหนือ
เริ่มตนจากถนนสาย ข ๑๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑๑ ตัดกับถนนทองศาลา – โฉลกหลํา

๔
(ถนนสาย ข ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๑๑ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบานใต – บานเหนือ (ถนนสาย ก ๓)
ถนนสาย ข ๑๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทองศาลา – ในวก
เริ่มตนจากถนนในวก – วกตุม (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศใต จนบรรจบกับถนนตลาดใหม
ถนนสาย ข ๑๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทองศาลา – บานใต และ
ถนนบานใต – หาดริ้น เริ่มตนจากถนนตลาดเกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบ
กับถนนโรงเรียนบานหาดริ้น – แยกทาเรือหาดริ้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง และโดยที่ ม าตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

