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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๕๙
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
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ
ตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(๑) เขตพระราชฐาน
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน
ข้อ ๒ การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพั ฒ นา และการดํ า รงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้
ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษา
การค้า และการบริการของจังหวัด
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการประมงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(๖) ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสภาพแวดล้ อ มที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ตามแผนผั งกํ าหนดการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน ตามที่ไ ด้จํ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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(๗) ที่ดิน ในบริเ วณหมายเลข ๗.๑ ถึง หมายเลข ๗.๔๗ ที่กํา หนดไว้เ ป็น สีเ ขีย วอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๘ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๔๓ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๑๕๑ ถนนบ้ า นอ่ า วลึ ก - บ้ า นแหลมสั ก และ
ถนนบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกาฮู้ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เมตร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๓ หมายเลข ๒.๔ หมายเลข ๒.๕ และหมายเลข ๒.๖
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ คลังสินค้า โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓๗ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้ มี ที่ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํา ลํ า คลอง หรือ แหล่ ง น้ํ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม ที่ อ ยู่ อ าศั ย สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตนิ ค มสหกรณ์ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๓ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๗ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๔๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๔๓ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๕๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๖ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๙๗ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒๐๖ ถนนบ้า นเหนือ คลอง - บ้า นแหลมกรวด ถนนบ้า นอ่า วลึก น้อ ย - บ้า นบากัน
ถนนบ้านอ่าวลึก - บ้านแหลมสัก และถนนบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกาฮู้ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เมตร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
การสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๑๒ เมตร
การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า สํ า หรั บ อาคารทรงจั่ ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้า และการประกอบการรับส่งสินค้า
(๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๑๔) สนามกอล์ฟ
(๑๕) กําจัดมูลฝอย
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๖ ถนนบ้านอ่าวลึก บ้านแหลมสัก และถนนบ้านทรายขาว - บ้านบ่อม่วง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้ มี ที่ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ํา ลํ า คลอง หรือ แหล่ ง น้ํ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อการท่องเที่ยว นันทนาการ การรักษาสภาพแวดล้อม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่ เ กิ น ๑๖ เมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๑
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๔
และถนนบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกาฮู้ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เมตร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๘ ก
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย
ที่มีความสู งของอาคารในที่ดิ นไม่ เกิ น ๖ เมตร และมิใช่ การจั ดสรรที่ ดิน การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับที่ดินในบริเวณที่ ๔ ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองท่อม อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง และอําเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมู่เกาะพีพี
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มีความสูงของอาคารในที่ดินไม่เกิน ๖ เมตร และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับที่ดินในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ และบริเวณที่ ๔
ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองท่อม อําเภอเมืองกระบี่
อําเภอเหนือคลอง และอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมู่เกาะพีพี
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ใ นเขตนิ ค มสหกรณ์ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ที่ ดิ น
เพื่อการครองชีพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๔ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๖ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๙๗ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๔๒๐๖ ถนนบ้า นเหนือ คลอง - บ้า นแหลมกรวด
ถนนบ้านอ่าวลึกน้อย - บ้านบากัน ถนนบ้านอ่าวลึก - บ้านแหลมสัก และถนนบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกาฮู้
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เมตร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ 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
เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การประมง
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การประมง การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารในที่ดิน
ไม่เกิน ๖ เมตร และมิใช่การจัดสรรที่ดิน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับที่ดินในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ของข้อ ๑
แห่งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองท่อม อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง
และอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๓๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๙ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๔ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒๐๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๖ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๔๒ และ
ถนนบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกาฮู้ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เมตร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม
หัตถอุตสาหกรรม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่ เ กิ น ๑๒ เมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสุ ส านและฌาปนสถาน เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๑๒) สถานีขนส่งสินค้า
(๑๓) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๔) กําจัดมูลฝอย
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า
๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เมตร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า ลํ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินในเขตโบราณสถาน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๕๙

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑
๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่าน
ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ได้
ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

๒

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๓

๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) การดูดทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่
สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

๓

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๕

๖

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า
ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น
การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา

ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

๔

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๗

๘

๙

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ํามันออกแล้ว
(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติม
ไฮโดรเจน
(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๕

ลําดับที่

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
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

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
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อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
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๖

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้
ได้ ได้
ได้ ได้
ได้ ได้
ได้ ได้

ได้

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
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ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
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ได้

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๗

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง
๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์
ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์
(๒) การทําเบียร์
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม
หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๓) การทําน้ําอัดลม
(๔) การทําน้ําแร่

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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๘

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
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อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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๙

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
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ได้
ได้

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือ
พรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๓) การทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
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๑๐

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๓๕
๓๖

๓๗

๓๙

(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้
(๖) การเผาถ่านจากไม้
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ
อโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติก
อัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์
(Fibreboard)

ได้

ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้ ได้ ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

๑๑

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
๔๖ โรงงานประกอบเกี่ยวกับยา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตํารับยาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ
(๒) การผลิตที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา รักษา
หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
(๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือ
การกระทําหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร
เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ และ
ส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๒

ลําดับที่

ประเภทชนิดของโรงงาน

ชุมชน
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรับโกนหนวด
หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) การทํายาสีฟัน
๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์
จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ
ที่เคลี่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่นหรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําใน
สวนยางหรือป่า
(๓) การทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา หรือการทํายาง
ให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
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ได้
ได้
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ได้
ได้
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ได้
ได้
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ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๑๓

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทําเสื่อหรือพรม
(๓) การทําเปลือกหุ้มไส้กรอก
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
(๕) การทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ
(๖) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน
(๗) การทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า
(๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น
(๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอด
ปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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ได้

ได้

ได้
ได้
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ได้
ได้
ได้
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ได้
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ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียง
หรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน
ได้
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย
ได้
เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ได้
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
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ที่ดินประเภท
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และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
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อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
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ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
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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

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
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ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา
หรือปล่องไฟ
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ
(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น
ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน
(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได้
ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)
(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้
ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
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(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling
Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน
หรือทําไม้วีเนียร์
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด
(Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือ
เครื่องไส (Shaping Machines)
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(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือ
เครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging
Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือ
เครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้
กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ
เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์จากดินเหนียว
การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียมหรือการกลั่นน้ํามัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
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๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยน
ทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets
or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors)
อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๒๑

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน
หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons Betatrons or Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

๒๒

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้ ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะ
ที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย
การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๓

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
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

ได้

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ
หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา
ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน
๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน
๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากคลองส่งน้ํา

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๒๔

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
(๒) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
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ได้

ได้

ได้
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ได้
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ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
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ได้

๒๕

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด

ได้

ได้

ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

ได้

ได้

ได้

ลําดับที่

ชุมชน

ประเภทชนิดของโรงงาน

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม

ได้

ได้

ได้
ได้

ที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ได้

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม

ได้

๒๖

ลําดับที่

ประเภทชนิดของโรงงาน

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพในรูปของ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชุมชน

อิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีกําลังสูง
เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพ
และเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว
หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยว
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

พ.ศ. 2559

( นายมนตรี ศักดิ์เมือง )

พ.ศ. 2559

( นายมนตรี ศักดิ์เมือง )

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๕๙
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดหลักเขตเทศบาลตําบลปลายพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๕
หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดหลักเขตเทศบาลตําบลปลายพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดหลักเขตเทศบาลตําบลปลายพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดหลักเขตเทศบาลตําบลปลายพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
๑.๒ ดานเหนือ
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลอ า วลึ ก ใต ระหว า งหลั ก เขตที่ ๗
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลอ า วลึ ก ใต ระหว า งหลั ก เขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลอ า วลึ ก ใต ระหว า งหลั ก เขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันตก
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลอ า วลึ ก ใต ระหว า งหลั ก เขตที่ ๖
กับหลักเขตที่ ๗
๑.๓ ดานเหนือ
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลแหลมสั ก ระหว า งหลั ก เขตที่ ๑
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลแหลมสั ก ระหว า งหลั ก เขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลแหลมสั ก ระหว า งหลั ก เขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก
จดหลั ก เขตเทศบาลตํ า บลแหลมสั ก ระหว า งหลั ก เขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๑

๒
๑.๔ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเขาพนม ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลเขาพนม ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเขาพนม ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเขาพนม ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๕ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ระหวางหลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ระหวางหลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘
หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑๐
๑.๖ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตํ า บลเหนื อ คลอง ระหว า งหลั ก เขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลเหนือคลอง ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเหนือคลอง ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเหนือคลอง ระหวางหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗
กับหลักเขตที่ ๑
๑.๗ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลลําทับ ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลลําทับ ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลลําทับ ระหวางหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลลําทับ ระหวางหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗
หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๘ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตํ า บลคลองท อ มใต ระหว า งหลั ก เขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตํ า บลคลองท อ มใต ระหว า งหลั ก เขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตํ า บลคลองท อ มใต ระหว า งหลั ก เขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๑

๓
๑.๙ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลคลองพน ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลคลองพน ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลคลองพน ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๕
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลคลองพน ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๖
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๑
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
เกาะลันตาใหญ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานศาลาดาน บานสังกาอู และถนนบานศาลาดาน - บานสังกาอู ฟากตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานศาลาดาน บานสังกาอู
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานศาลาดาน บานสังกาอู ถนนบานศาลาดาน - บานสังกาอู ฟากตะวันออกและฟากใต
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลเกาะลัน ตาใหญ ระหวางหลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลเกาะลัน ตาใหญ ระหวางหลั กเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลเกาะลัน ตาใหญ ระหวางหลักเขตที่ ๓
กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเกาะลัน ตาใหญ ระหวางหลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๑
๒. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กําหนดไวเปน สีมวง ใหเปน ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ พื้นที่ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน (ทุงขาวเปลือก) เลขที่ ๘๔๓๓ หมูที่ ๘
ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
๒.๒ พื้นที่ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน (ทุงนาควนขาบ) เลขที่ กบ. ๐๔๕๓ บานคีรีวง
ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๓๗

๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓,๓๐๐ เมตร กับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๓๗
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนน รพช. ในยวนแขก - บานเขางาม ฟากใต และคลองบานกลาง
ฝงใต
ดานตะวันออก
จดคลองบานกลาง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดคลองบานกลาง ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๔
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๒.๕ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๑๕๑
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๑ ที่จุดซึ่งเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๑๕๑ บรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดินอุดมกับตําบลลําทับ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๑
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดินอุดมกับตําบลดินแดง
ดานตะวันตก
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําทับกับตําบลดินอุดม
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่ง อยูหางจากแนวเขตเทศบาลตําบลคลองทอมใต เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวเขตรักษาพันธุสัตว
ปาเขาประ - บางคราม
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี

๕
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๕ ฟากเหนือ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๔ ฟากเหนื อ เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า คลองพระยา เขตเทศบาลตํ า บลปลายพระยา
ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๑๙๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๔.๑ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว
และบริเวณหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงา และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตอ
๓.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๙๗ ฟากใต และเขตเทศบาล
ตําบลปลายพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว
และบริเวณหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๕ ฟากใต และเขตเทศบาล
ตําบลปลายพระยา ระหวางหลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาปลายคลองพระยา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
และแนวเขตเทศบาลตําบลอาวลึกใต ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๑ หมายเลข ๒.๒ และหมายเลข ๒.๔ ที่กําหนดไว
เปนสีมวง และบริเวณหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว

๖
๓.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาใหญ
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลอาวลึกใต ระหวางหลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘
กับหลักเขตที่ ๗ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาปากลาวและปาคลองบากัน
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหง ชาติ ปาปากลาวและปาคลองบากัน
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงา
๓.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ปลายคลองพระยา และ
แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา
ดานใต
จดเขตอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาพนมเบญจา แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหนาวัว ปาเขาหนาแดง ปาเขาอาวปอง และปาเขาไมแกว
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาในชองฝงตะวันออก ถนนสายสาม
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๒ ที่กําหนดใหเปนสีมวง และบริเวณหมายเลข ๗.๖
และหมายเลข ๗.๑๔ ที่กําหนดใหเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔๐๓๗ ฟากตะวัน ตก และ
เขตเทศบาลตําบลเขาพนม ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาที่ดินของรัฐ (แปลงที่ ร. ๙)
และแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ปลายคลองพระยา และ
แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา
๓.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาชองเสียด ปาเขากลม
ปาเขาชองบางเหรียง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดานยางคู ปาบางเหรียง และปาเขาขวาง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยทัง และปาหนองน้ําแดง
(ปา ร. ๑๐)

๗
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลเขาพนม ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๑ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไวเปนสีมว ง และบริเวณหมายเลข ๔.๓
ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว
๓.๙ ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานอาวลึกนอย - บานบากัน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกาโหรด และปาคลองหิน
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาปากลาว และปาคลองบากัน
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนบานอาวลึกนอย - บานบากัน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาในชองฝงตะวันตก ถนนสายสาม
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกาโหรด และปาคลองหิน
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า เขาช อ งเสี ย ด ป า เขากลม
และปาเขาชองบางเหรียง
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า เขาช อ งเสี ย ด ป า เขากลม
และปาเขาชองบางเหรียง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาขวาง ปาโคกยาง และปาชองบางเหรียง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหง ชาติ ปาเขาขวาง ปาโคกยาง และ
ปาชองบางเหรียง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดานยางคู ปาบางเหรียง และปาเขาขวาง
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดสุราษฎรธานี และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสินปุน ร. ๑๒
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสินปุน ร. ๑๒ และเขตพื้นที่
ชลประทานโครงการอางเก็บน้ําบางกําปรัด
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสินปุน ร. ๑๒ และเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาเขาชองเสียด ปาเขากลม และปาเขาชองบางเหรียง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า เขาช อ งเสี ย ด ป า เขากลม
และปาเขาชองบางเหรียง และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๖ ฟากใต
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช

๘
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสินปุน ร. ๑๒
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสินปุน ร. ๑๒ และเขตพื้นที่
ชลประทานโครงการอางเก็บน้ําบางกําปรัด
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาเขาพนมเบญจา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพนมเบญจา และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติปาไสโปะ แปลงที่หนึ่ง
ดานใต
จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๑๐
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาในชองฝงตะวันออก ถนนสายสาม และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหนาวัว
ปาเขาหนาแดง ปาเขาอาวปอง และปาเขาไมแกว
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๔ ซึ่งกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาเขาพนมเบญจา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาที่ดินของรัฐ (แปลงที่ ร. ๙)
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกระบี่ใหญ และปาคลองเหนือคลอง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกระบี่ใหญ และปาคลอง
เหนือคลอง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาไสโปะ แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพนมเบญจา
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลตํ า บลเขาพนม ระหว า งหลั ก เขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๗ ฟากตะวันตก แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยทัง
และปาหนองน้ําแดง (ปา ร. ๑๐) แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาขวาง ปาโคกยาง และปาชองบางเหรียง
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาชองเสียด ปาเขากลม และปาเขาชองบางเหรียง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาสินปุน ร. ๑๒
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔๐๓๘ ฟากตะวัน ตก และ
แนวเขตเทศบาลตําบลลําทับ ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลเหนือคลอง ระหวางหลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๗ ฟากตะวันออก และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาที่ดินของรัฐ (แปลงที่ ร. ๙)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๔.๕ และบริเวณหมายเลข ๔.๖ ซึ่งกําหนดไวเปนสีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว

๙
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา และหมูเกาะพีพี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา และหมูเกาะพีพี
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาอาวนางและปาหางนาค และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาทอง ปาไสไทย
และปาอาวนาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๓.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๓ ฟากใต และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาในชองฝงตะวันตก ถนนสายสาม
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
แนวเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ระหวางหลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองจิหลาด และแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองกระบี่ ใ หญ แ ละ
ปาคลองเหนือคลอง แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองจิหลาด เสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขต
ชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่ และแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๒๐๑ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๔
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๔ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๒๐ หมายเลข ๗.๒๔ และหมายเลข ๗.๒๕ ที่กําหนดไว
เปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว และบริเวณหมายเลข ๘.๖ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๓.๑๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลตําบลลําทับ ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๓๘ ฟากตะวันออก และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาสินปุน ร. ๑๒
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒.๕ ที่กําหนดไวเปนสีมวง
๓.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
และแนวเขตเทศบาลตําบลเหนือคลอง ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔

๑๐
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท กบ. ๔๐๕๐ ฟากตะวั น ตก และถนน
บานเหนือคลอง - บานแหลมกรวด ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเหนือคลอง และปาแหลมกรวด
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเหนือคลอง และปาแหลมกรวด
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกระบี่ใหญ และปาคลองเหนือคลอง
๓.๒๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแหลมกรวด และปาคลองบางผึ้ง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแหลมกรวด และปาคลองบางผึ้ง
ดานตะวันตก
จดเขตพื้นที่ชลประทานโครงการฝายคลองปกาสัย
๓.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๓๘ ฟากตะวั น ออก
เขตเทศบาลตําบลลําทับ ระหวางหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๕ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๑
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหว า งจั ง หวั ด กระบี่ กั บ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แนวเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า เขาประ - บางคราม
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชองศิลาและปาชองขี้แรต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
และแนวเขตเทศบาลตําบลคลองทอมใต ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๒.๕ และหมายเลข ๒.๖ ที่ กําหนดไว เปน สีมว ง
บริเวณหมายเลข ๔.๖ ที่กําหนดไวเปน สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว และบริเวณหมายเลข ๙
กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
๓.๒๓ ดานเหนือ
จดเขตพื้นที่ชลประทานโครงการฝายคลองปกาสัย
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแหลมกรวด และปาคลองบางผึ้ง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร จากแนวเขตชายฝงทะเลของ
จังหวัดกระบี่
ดานตะวันตก
จดถนนบานเหนือคลอง - บานแหลมกรวด ฟากตะวันออก
๓.๒๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตปา สงวนแหง ชาติ ป าชายเลนคลองบางผึ้ ง และ
ปาคลองพอ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
เขตพื้นที่ชลประทานโครงการอางเก็บน้ําหวยเขียว และแนวเขตเทศบาลตําบลคลองทอมใตระหวางหลักเขตที่ ๑
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓

๑๑
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๐๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนคลองบางผึ้ง และปาคลองพอ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว
๓.๒๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
๓.๒๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะฮั่ง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะฮั่ง
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะฮั่ง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะฮั่ง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะฮั่ง และเสนขนานระยะ
๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะฮั่ง
๓.๒๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชองศิลาและปาชองขี้แรต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ช อ งศิ ล าและป า ช อ งขี้ แ รต
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดตรัง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
เขตพื้นที่ชลประทานโครงการฝายคลองทรายขาว และแนวเขตเทศบาลตําบลคลองพน ระหวางหลักเขตที่ ๔
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
๓.๒๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลัดปนจอ แนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาคลองบางผึ้งและปาคลองพอ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองยาง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองยาง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะกลาง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะกลาง เสน ขนานระยะ
๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะกลาง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลัดปนจอ
๓.๒๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะกลาง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะกลาง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะกลาง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะกลาง

๑๒
๓.๓๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และ
แนวเขตเทศบาลตําบลคลองพน ระหวางหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตพื้ น ที่ ช ลประทานโครงการฝายคลองทรายขาว และ
ถนนบานทรายขาว - บานบอมวง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
อําเภอคลองทอมใต แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองพนและปากลาเสนอย และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาคลองพนและปาบากัน
๓.๓๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดกระบี่กับจังหวัดตรัง และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองพนและปากลาเสนอย
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหง ชาติ ปาคลองพนและปากลาเสนอย
และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของอําเภอคลองทอม
ดานตะวันตก
จดถนนบานทรายขาว - บานบอมวง ฟากตะวันออก และเขตพื้นที่
ชลประทานโครงการฝายคลองทรายขาว
๓.๓๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของตําบล
เกาะลันตานอย
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของตําบล
เกาะลันตานอย
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท กบ. ๕๐๑๙ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาคลองโหนดและปาลัดบอแหน
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๗ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ เขตพื้นที่ชลประทานโครงการอางเก็บน้ําหวยลึก
๔.๒ เขตพื้นที่ชลประทานโครงการอางเก็บน้ําคลองหยา
๔.๓ เขตพื้นที่ชลประทานโครงการฝายคลองน้ําแดง
๔.๔ เขตพื้นที่ชลประทานโครงการอางเก็บน้ําบางกําปรัด
๔.๕ เขตพื้นที่ชลประทานโครงการฝายคลองปกาสัย

๑๓
๔.๖ เขตพื้นที่ชลประทานโครงการอางเก็บน้ําหวยเขียว
๔.๗ เขตพื้นที่ชลประทานโครงการฝายคลองทรายขาว
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ พื้นที่เกาะทุกเกาะของจังหวัดกระบี่ ยกเวนเกาะลันตาใหญ เกาะลันตานอย เกาะศรีบอยา
เกาะปู เกาะจํา เกาะฮั่ง และพื้นที่ที่ไดประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติธารโบกขรณี อุทยานแหงชาติ
หาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี และอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
๕.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาอาวนางและปาหางนาค
ดานตะวันออก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหง ชาติห าดนพรัต นธาราและหมูเกาะพีพี
และหนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
ตําบลหนองทะเล
๕.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
กบ. ๔๐๒๔
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๓๔
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
๕.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๐๒ ฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๒๐๑
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
๕.๕ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
ตําบลตลิ่งชัน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเหนือคลองและปาแหลมกรวด
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลของตําบลตลิ่งชัน
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
ตําบลตลิ่งชัน

๑๔
๕.๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวชายฝงทะเลของเกาะศรีบอยา
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ

๕.๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๕.๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนคลองบางผึ้งและปาคลองพอ
จดคลองน้ํารอน ฝงตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนคลองบางผึ้งและปาคลองพอ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนคลองบางผึ้งและปาคลองพอ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ

ดานใต

จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ

เกาะศรีบอยา

เกาะศรีบอยา
เกาะศรีบอยา
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
เกาะศรีบอยา และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
๕.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะปู
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะปู
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะปู
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะปู
๕.๑๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะปู และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร
กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะปู
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะปู
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะปู
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะปู
๕.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะพีพี
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะพีพี
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะพีพี

๑๕
๕.๑๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะพีพี
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
๕.๑๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะพีพี
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะพีพี
และแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะพีพี
๕.๑๔ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
เกาะลันตาใหญ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า เกาะลั น ตาใหญ และถนน
บานศาลาดาน - สังกาฮู ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานศาลาดาน - บานสังกาฮู ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
เกาะลันตาใหญ
๕.๑๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะลันตาใหญ
ดานตะวันออก
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
เกาะลันตาใหญ
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาเกาะลันตาใหญ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๕.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนบานศาลาดาน - บานสังกาฮู ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะลันตาใหญและแนวเขตอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะลันตา
ดานใต
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๓๐ เมตร กับ แนวเขตชายฝง ทะเลของ
เกาะลันตาใหญ

๑๖
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ และหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ พื้นที่บริเวณในเขตเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร จากแนวเขตชายฝงทะเลของเกาะทุกเกาะ
๖.๒ พื้นที่บริเวณในเขตเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร จากแนวเขตชายฝงทะเลเขามาในแผนดินใหญ
ของจังหวัดกระบี่
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตอ
๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาแกวและปาควนยิงวัว
๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาปลายคลองพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา
๗.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาใหญ
๗.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาปากลาวและปาคลองบากัน
๗.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาแกว
๗.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาดานยางคู ปาบางเหรียง และปาเขาขวาง
๗.๘ อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี และปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกาโหรดและปาคลองหิน
๗.๙ อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา และปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพนมเบญจา
๗.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาที่ดินของรัฐ (แปลงที่ ร. ๙)
๗.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ เขาชองเสียด ปาเขากลมและปาเขาชองบางเหรียง
๗.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาสินปุน ร. ๑๒
๗.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยทังและปาหนองน้ําแดง (ปา ร. ๑๐)
๗.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหนาวัว ปาเขาหนาแดง ปาเขาอาวปอง และปาเขาไมแกว
๗.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาขวาง ปาโคกยาง และปาชองบางเหรียง
๗.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาในชองฝงตะวันออก ถนนสายสาม
๗.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกาโหรด และปาคลองหิน
๗.๑๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาในชองฝงตะวันตก ถนนสายสาม
๗.๑๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาไสโปะ แปลงที่หนึ่ง และปาสงวนแหงชาติ ปาไสโปะ แปลงที่สอง
๗.๒๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาทอง ปาไสไทย และปาอาวนาง
๗.๒๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาทอง ปาไสไทย และปาอาวนาง
๗.๒๒ อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี

๑๗
๗.๒๓ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
๗.๒๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาทอง ปาไสไทย และปาอาวนาง และปาสงวนแหงชาติ
ปาคลองจิหลาด
๗.๒๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาทอง ปาไสไทย และปาอาวนาง
๗.๒๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลองเหนือคลอง
๗.๒๗ เขตรักษาพัน ธุสัต วปาเขาประ - บางคราม ปาสงวนแหงชาติ ป าเขาประ และ
ปาสงวนแหงชาติ ปาบางคราม
๗.๒๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนคลองบางผึ้งและปาคลองพอ
๗.๒๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาแหลมกรวดและปาคลองบางผึ้ง
๗.๓๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเหนือคลองและปาแหลมกรวด
๗.๓๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะนกคอม
๗.๓๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
๗.๓๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาชองศิลาและปาชองขี้แรด
๗.๓๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะฮั่ง
๗.๓๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะปู
๗.๓๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะตุหลัง
๗.๓๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลัดปนจอ
๗.๓๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองพนและปาบากัน
๗.๓๙ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี
๗.๔๐ อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
๗.๔๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองพนและปากลาเสนอย
๗.๔๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ
๗.๔๓ อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
๗.๔๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะลันตาใหญ และอุทยานแหงชาติหมูเกาะพีพี
๗.๔๕ อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
๗.๔๖ อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา
๗.๔๗ อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา

๑๘
๘. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปน ที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาปากลาวและปาคลองบากัน
๘.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาปากลาวและปาคลองบากัน
๘.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกาโหรดและปาคลองหิน
๘.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาอาวนางและปาหางนาค
๘.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลองเหนือคลอง
๘.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองจิหลาด
๘.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเหนือคลองและปาแหลมกรวด
๘.๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะสีบอยา
๘.๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนคลองบางผึ้งและปาคลองพอ
๘.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลัดปนจอ
๘.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองพนและปาบากัน
๘.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองยาง
๘.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองพนและปากลาเสนอย
๘.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะกลาง
๘.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองพนและปากลาเสนอย
๘.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองโหนดและปาลัดบอแหน
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย คือ
ดานเหนือ
จดเส นตั้ งฉากกั บทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก ซึ่งลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลคลองทอมใต หลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ซึ่งลากจาก
หลักเขตเทศบาลตําบลคลองทอมใต หลักเขตที่ ๓

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

