
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนเกาะเต่า  จังหวดัสุราษฎรธ์าน ี
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลเกาะเต่า  อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธ์านี  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผั ง เมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีน โยบายและมาตรการเ พ่ือจัดระบบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต   รวมทั้ งส่ ง เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   
โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคใต้ตอนบนและ 
ทะเลอ่าวไทยในระดับนานาชาติ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองเกาะเต่าให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริหารและ 
การปกครองระดับท้องถิ่น 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  การบริการ  การคมนาคมและขนส่ง 
ที่มีคุณภาพเพียงพอ  สะดวก  ปลอดภัย  และได้มาตรฐาน  ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของเกาะเต่า 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) ด ารงรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน  วิถีชีวิตดั้งเดิม  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี  ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

(๕) สงวนรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตามแนวทางพัฒนาแบบยั่งยืน 

(๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผสมผสาน  แบ่งโซนการท่องเที่ยวตามลักษณะกิจกรรม 
รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยง 
สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาล  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว   
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีสงวนเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๓) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   หรือ
สาธารณประโยชน์ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร  เว้นแต่ 

เป็นการก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยหรือสถาบันราชการให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรมให้ด าเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ
สาธารณประโยชน์ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์   

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชนท์ี่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยหรอืสถาบันราชการให้ด าเนินการหรือประกอบกจิการได้
ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้  
ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม   
การอยู่อาศัย  อุตสาหกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ
สาธารณประโยชน์ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมซึ่งมิใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) การอยู่อาศัยหรือสถาบันราชการประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๕) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร  เว้นแต่ 

เป็นการก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้  
ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่โรงแรมซึ่งมิใช่อาคารขนาดใหญ่ 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมให้ด าเนินการหรือประกอบกิ จการได ้
ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  อุตสาหกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์   
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๙  เมตร  เว้นแต่ 

เป็นการก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้ด า เนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มี พ้ืนที่ทั้ งหมดรวมกันไม่ เกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชนท์ีด่นิ

เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่สงวนเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การสงวน
รักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า  ล าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การด าเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารทุกประเภท 
(๒) การก่อสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด 
(๓) การก่อสร้างเขื่อน  ท่อระบายน้ าลงสู่ทะเล  รั้ว  ก าแพง  ประตู  หรือสะพาน  เว้นแต ่

เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าและขนส่งทางน้ า 
(๔) การก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญหรือกีฬาที่รองรับเรือรวมกันได้เกิน  ๑๐  ล า  หรือ 

ท่าเทียบเรือดังกล่าวที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมของท่าเรือเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด

รวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชนท์ีด่นิ
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจาก 
การสร้างทางเดินเท้า 

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๓  และถนนสาย  ก  ๔  ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากการสร้างทางเดินเท้าหรือทางจักรยาน 

(๓) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔
ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ  

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว เฉพาะโรงฆาสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

อนุรักษสภาพแวดลอม

เพื่อการทองเที่ยว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให ได ได

      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน ได ได

     ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให ได ได

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําแปง ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง เพื่อการทองเที่ยว

๒

ที่อยูอาศัย อนุรักษสภาพแวดลอม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได ได

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได

     เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอยที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัย อนุรักษสภาพแวดลอม

หนาแนนปานกลาง เพื่อการทองเที่ยว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง ได ได ได

     ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง ได ได ได ได ได ได

     สิ่งพิมพ

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัย อนุรักษสภาพแวดลอม

หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

เพื่อการทองเที่ยว

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว เฉพาะโรงงานตบแตง ดัดแปลง

หรือซอมแซม

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง

หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน

ดังกลาว เฉพาะโรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

๕

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
อนุรักษสภาพแวดลอม

หนาแนนปานกลาง เพื่อการทองเที่ยว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช ได ได

ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องจักรดังกลาว เฉพาะโรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได ได ได ได ได ได

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก

ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว เฉพาะโรงงานประกอบ

ดัดแปลง หรือซอมแซม

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได

ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิด

ไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับ

แผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

อนุรักษสภาพแวดลอม

หนาแนนปานกลางที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

๖

ลําดับที่
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

เพื่อการทองเที่ยว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ ได ได ได ได ได ได

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi -

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว เฉพาะโรงงานประกอบ ดัดแปลง

หรือซอมแซม

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได

     เฉพาะการซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย

๗

ที่ดินประเภท

เพื่อการทองเที่ยว

อนุรักษสภาพแวดลอม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใช ได

     ในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน ได ได ได

     นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ได ได ได

     หรือโลหะที่มีคา

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิได

ระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๘

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษสภาพแวดลอม

หนาแนนปานกลาง เพื่อการทองเที่ยว

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ได

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่

     กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได

     ของยานดังกลาว เฉพาะที่ไมมีการพนสี

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

พาณิชยกรรมและ

๙

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัย อนุรักษสภาพแวดลอม

หนาแนนปานกลาง เพื่อการทองเที่ยว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว เฉพาะที่ไมมีการพนสี

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ได ได ได ได ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม ได ได ได ได ได

หรือขนสัตว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

                 ได                          หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวกที่        หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

          หมายเหตุ      ลําดับที่                   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

อนุรักษสภาพแวดลอม

หนาแนนปานกลาง เพื่อการทองเที่ยว

๑๐







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา  จังหวดัสุราษฎรธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวงนี้  ตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

และคลองหาดทรายรี 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยรวมใจ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยรวมใจ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดคลองหาดทรายรี  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 



 

๒ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

ท่ีวาการอําเภอเกาะพะงัน  (สวนหนา)  และสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเตา  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   

 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยรวมใจ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดคลองโฉลกบานเกา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสายข  ๖  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  

๑๕๐  เมตร  กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานใต 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

 ๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดริมคลองสาธารณะ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝงใต  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  

และฟากตะวันออก  และซอยรวมใจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๓  ที่ จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับซอยรวมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๓  เปนระยะทาง   

๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต  และซอยรวมใจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยรวมใจ 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  และที่วาการอําเภอเกาะพะงัน  (สวนหนา)   

และสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเตา 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  และถนนไมปรากฏช่ือ   

ฟากตะวันออก   

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตกและคลองโฉลกบานเกา   

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 



 

๔ 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานใต  ถนนสาย  ข  ๖  ฟากใตและฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานใต  และเสนตรงท่ีตอเปนแนวเสนตรงเดียวกัน

กับถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ  จนไปบรรจบกับริมฝงเกาะเตา  ดานใต   

  ดานใต จดริมชายฝงเกาะเตา  ดานใต  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ค  ส้ินสุดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับแนวชายฝงเกาะเตาดานใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดคลองโฉลกบานเกา  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งถนนสาย  ค  

ส้ินสุดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับริมชายฝงเกาะเตา  ดานใต   

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ  และพระบรมราชานุสาวรีย  ร.๕  

หินสลักพระปรมาภิไธย  จ.ป.ร.  และหนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะเตา  สุราษฎรธานี 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต  และพระบรมราชานุสาวรีย  ร.๕   

หินสลักพระปรมาภิไธย  จ.ป.ร.  และหนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะเตา  สุราษฎรธานี   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดวัดเกาะเจริญสันติวราราม  สถานีตํารวจภูธรยอย   

ตําบลเกาะเตา  และโรงเรียนบานเกาะเตา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๕ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดพระบรมราชานสุาวรยี  ร.๕  หินสลักพระปรมาภิไธย  จ.ป.ร.  

และหนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะเตา  สุราษฎรธานี   

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดพระบรมราชานุสาวรีย  ร.๕  หินสลักพระปรมาภิไธย  

จ.ป.ร.  และหนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะเตา  สุราษฎรธานี 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกํานัน  ฟากเหนือ  และทาเทียบเรือเกาะเตา   

ที่จอดรถทาเทียบเรือเกาะเตา  และศาลาโดยสารทาเทียบเรือเกาะเตา 

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต  และคลองสาธารณะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกํานัน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนกํานัน  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยรวมใจ  ฟากเหนือ  และคลองสาธารณะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก  ทาเทียบเรือเกาะเตา   

ที่จอดรถทาเทียบเรือเกาะเตา  และศาลาโดยสารทาเทียบเรือเกาะเตา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบ 

และเสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดชายฝงเกาะเตา  ดานเหนือ 



 

๖ 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก  และเขตพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑  A  

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต  และขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก  

และเขตพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑  A  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เรื่อง  มติคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต  และขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันออก  และชายฝงเกาะเตา  

ดานตะวันตก 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดชายฝงเกาะเตา  ดานเหนือ  และประภาคารแหลมกระโจมไฟ 

  ดานตะวันออก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดเขตพ้ืนที่ ลุมน้ําชั้นที่   ๑  A  ตามมติคณะรัฐมนตรี   

เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนด 

ชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต  และขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันออก 

 ๖.๓ ที่ดินบริเวณเกาะหางเตาและเกาะนางยวน   

 ๖.๔ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก  เขตพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่  ๑  A  

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  

เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต  และขอเสนอแนะมาตรการการใช ท่ีดินในเขตลุมน้ํา   

และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่   ๑  A  ตามมติคณะรัฐมนตรี   

เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนด 

ชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต  และขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา  ถนนไมปรากฏช่ือ   

ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

และฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  และชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดเขตพ้ืนที่ ลุมน้ําชั้นที่   ๑  A  ตามมติคณะรัฐมนตรี   

เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนด 

ชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต  และขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา 



 

๗ 

  ดานตะวันออก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดคลองสาธารณะ  ฝงเหนือ  ฝงตะวันออกและฝงใต   

และถนนแหลมเทียน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนแหลมเทียน  ฟากตะวันออก 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  

เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  คลองหาดทรายรี  ฝงใตและฝงตะวันตก   

ถนนแหลมเทียน  ฟากใต  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ  และคลองสาธารณะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก  คลองสาธารณะ   

ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๓  และหมายเลข  ๑๒.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๒  

ฟากตะวันออก   

 ๖.๙ ดานเหนือ จดชายฝงเกาะเตา  ดานเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๓  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับซอยรวมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๓   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  ฟากตะวันตก  และฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยรวมใจ  

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ดานใต จดชายฝงเกาะเตา  ดานใต 

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ตําบลเกาะเตา  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 



 

๘ 

  ดานตะวันออก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดชายฝงเกาะเตา  ดานใต  เสนตรงที่ตอเปนแนวเสนตรงเดียวกัน

กับถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต  

ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ค  

ส้ินสุดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับริมชายฝงเกาะเตา  ดานใต   

  ดานตะวันออก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดชายฝงเกาะเตา  ดานใต 

  ดานตะวันตก จดชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทท่ีโลง 

เพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานใต   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงเกาะเตา  ดานตะวันตก  เสนตั้งฉากจากชายฝง  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลาง 

ทาเทียบเรือเกาะเตาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามชายฝงอาวแมหาด  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  ชายฝงเกาะเตา  

และเสนตั้งฉากจากชายฝงเกาะเตาท่ีจุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทาเทียบเรือเกาะเตาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวริมชายฝงอาวแมหาด  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่สงวนเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 เขตพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี  ๑  A  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒   

เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต  และขอเสนอแนะ

มาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา 



 

๙ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ให เปนที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา  ไดแก  โรงเรียนบานเกาะเตา 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากจากแนวชายฝงทะเลท่ีจุดซึ่ งศูนยกลาง 

ทาเทียบเรือเกาะเตาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามริมชายฝงอาวแมหาด  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงอาวแมหาด  และทาเทียบเรือเกาะเตา   

ที่จอดรถทาเทียบเรือเกาะเตา  และศาลาโดยสารทาเทียบเรือเกาะเตา 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากจากแนวชายฝงเกาะเตาท่ีจุดซึ่งศูนยกลาง 

ทาเทียบเรือเกาะเตาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวชายฝงอาวแมหาด  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงอาวแมหาด 

๑๑.  ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  

ไดแก  วัดเกาะเจริญสันติวราราม 

๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๒.๑ ประภาคารแหลมกระโจมไฟ 

 ๑๒.๒ พระบรมราชานุสาวรีย  ร.๕  หินสลักพระปรมาภิไธย  จ.ป.ร.  และหนวยบริหาร

จัดการประมงทะเลเกาะเตา  สุราษฎรธานี 

 ๑๒.๓ อางเก็บน้ําโฉลกบานเกา   

 ๑๒.๔ สถานีตํารวจภูธรยอย  ตําบลเกาะเตา   

 ๑๒.๕ ทาเทียบเรือเกาะเตา  ที่จอดรถทาเทียบเรือเกาะเตา  และศาลาโดยสารทาเทียบเรือเกาะเตา 

 ๑๒.๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะเตา 

 ๑๒.๗ การไฟฟาสวนภูมิภาค  ตําบลเกาะเตา 

 ๑๒.๘ เตาเผาขยะเทศบาลตําบลเกาะเตา 

 ๑๒.๙ ที่วาการอําเภอเกาะพะงัน  (สวนหนา)  และสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเตา 

 ๑๒.๑๐ สถานีกังหันลมผลิตไฟฟาเกาะเตา 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเกาะเตา  จังหวดัสุราษฎรธานี 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจาก 

ถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   

จนบรรจบแนวชายหาด 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือถนนหัก  เริ่มตนจากบริเวณ 

ที่ถนนหักบรรจบกับถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนหัก 

ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนหัก  จนบรรจบกับถนนกํานัน   

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนหัก  

(ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  

(ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหัก  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  (ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณ 

ถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับถนนทรายรีซอย  ๑ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานแมหาด  -  หาดทรายร ี 

ถนนอาวหินวง  -  แหลมเทียน  และถนนอาวหินวง  เริ่มตนจากถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  บรรจบกับถนนอาวหินวง  -  แหลมเทียน  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอาวหินวง  -  แหลมเทียน  บรรจบกับ

ถนนอาวหินวง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอาวหินวงจนสุดถนน 

 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอาวโตนด  -  อาวลึก   

และถนนอาวโตนด  เริ่มตนจากถนนบานแมหาด  -  โฉลกบานเกา  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนอาวโตนด  -  อาวลึก  บรรจบกับถนนอาวโตนด  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนอาวโตนดจนสุดถนน 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรวมใจ  เริ่มตนจากบริเวณที่

ซอยรวมใจบรรจบกับถนนบานแมหาด  -  โฉลกบานเกา  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวซอยรวมใจ  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยรวมใจจนสุดถนน 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนอาวโตนด  

(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศใต  ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม 

จนสุดถนน 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหาดทรายนวล  -  อาวจุลเจือ  

เริ่มตนจากถนนบานแมหาด  -  โฉลกบานเกา  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม 

จนสุดถนน 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอาวเทียน  เริ่มตนจาก 

ถนนบานแมหาด  -  โฉลกบานเกา  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหาดทรายแดง  เริ่มตนจาก

ถนนอาวเทียน  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเดิมจนสุดถนน 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนจุลเจือ  เริ่มตนจาก 

ถนนหาดทรายนวล  -  อาวจุลเจือ  (ถนนสาย  ข  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  คือ  ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิม

กําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  และถนนบานแมหาด  -  โฉลกบานเกา  

เริ่มตนจากบรเิวณที่ถนนบานแมหาด  -  หาดทรายร ี (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนอาวหินวง  -  แหลมเทียน  

(ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานแมหาด  -  หาดทรายรี  

บรรจบกับถนนบานแมหาด  -  โฉลกบานเกา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวถนนบานแมหาด  -  โฉลกบานเกาจนสุดถนน 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลเกาะเต่า  อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ 
การด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม 
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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