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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระบ่ี 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลกระบ่ีน้อย  ตําบลทับปริก  ตําบลไสไทย  

ตําบลกระบ่ีใหญ่  และตําบลปากน้ํา  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย 
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนสง่และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
และการบริการแก่พื้นที่โดยรอบ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ 
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  และพัฒนากิจกรรมบริการ 
ให้เพียงพอ 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดงและเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ 

(๕) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข   ๕   ที่ กําหนดไว้ เป็นสี ม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
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(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  
การอยู่อาศัย  สถานบริการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชที้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวกับ

ธุรกิจการประมง  อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่าเรือ  คลังสินค้า  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ

ธุรกิจการประมง  โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

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

(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  การท่องเที่ยว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  นอกจากให้ใช้
ประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมหรอืเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  
การท่องเที่ยว  สาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๑) คลังสินค้า 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัตกิารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ ได ได

     ผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ได ได ได

     ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว  ได

     หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย

และการบริการ

พาณิชยกรรม

หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม

ชนบทและ

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกระบี่

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ได

     หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร ได ได ได

     เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง 

     หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ได ได ได

     ตากแหงหรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง ได

     หรือไขมันสัตวน้ํา

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม ได ได ได

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

๒

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและ ชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และการบริการ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช 

หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได ได

     หรือพื้นอื่นๆ ซึ่งมิใชออย

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

และการบริการ

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลตหรือ

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ ได ได ได ได

     ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได ได ได ได

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก 

     หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง

หรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย ได

บด หรือยอยน้ําแข็ง

และการบริการ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๔

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก



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

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได

(๔) การทํายานัตถุ ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใช

เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย ได ได ได ได

หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม

ที่ถักดวยดายหรือเสนใย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และการบริการ

๕

เกษตรกรรมหนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ได ได ได

     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ได ได ได ได ได

     เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา 

     หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ได ได ได ได

ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ได

     ที่คลายคลึงกัน

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และการบริการลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

๖

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

พาณิชยกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง ได

     บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ได ได ได ได ได

ออ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม ได

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ได

ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน

อาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     หรือตบแตงสิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกโรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

และการบริการ หนาแนนปานกลางที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ 

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช ได

     การทําในสวนยางหรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ ได

     ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ได ได

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได

    หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือ

    ปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ได

     ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

๘

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และการบริการ หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน ได ได ได ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใช

ในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต ได ได ได ได

เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และการบริการ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด 

เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น 

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง  ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ 

เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม 

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบาน  แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่ดินประเภท

และการบริการ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ ได ได ได ได

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือ

จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

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

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง 

เครื่องเลน แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป 

เครื่องเลน หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง 

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลข

ชนิดมีสายหรือไมมีสายเครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน 

เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - 

Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic 

Capacitors or Condensers) เครื่องหลอดเรดิโอกราฟ 

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย 

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

และการบริการ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ ได ได

     นอกจากเรือยาง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยายสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได ได ได ได

     จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได ได ได

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได ได ได ได ได ได ได

    ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือ

    บังคับควบคุม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

หนาแนนนอยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และการบริการ หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรมลําดับที่

๑๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวน ได ได ได

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 

หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได ได ได ได ได ได ได

     หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ ได

     หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ 

หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

และการบริการ หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

๑๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด ได ได ได ได ได

     แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยา

     หรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณา ได ได ได ได ได ได ได

     สินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร ได

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได ได ได ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ

ของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือ ได ได

     สวนประกอบของยานดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และการบริการ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ได ได ได ได ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

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

พรม หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได ได ได ได ได

     หรืออัญมณี

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรม

๑๕

และการบริการ หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก

                  ได                       หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

หมายเหต ุ     ลําดับที่                 หมายถึง       ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  โรงงานจําพวกที่       หมายถึง       จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองกระบี ่

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

เมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรพัฒนา  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราษฎรพัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ   

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๔๒๖  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกระบี่  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่   

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกระบี่  สํานักงานพาณิชยจังหวัดกระบี่   

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดกระบี่  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัยจังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๒  และหมายเลข  ๗.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   

และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนเมืองกระบี่  และศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวน 

กระบี ่

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองกระบี่ใหญ  ฝงตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาล 

เมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  และเขาแกว 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  และหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนาพลับพลา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีพังงา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีพังงา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 



 

๓ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนศรีพังงา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนศรีพังงา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๕   

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๕  ตัดกับถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  ง  ๕  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕   

และเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๕  บรรจบกับถนนวัชระ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๕  เปนระยะ  ๔๔๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ   

และสถานีไฟฟากระบี่  ๒  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 

  ดานใต จดสวนสาธารณะควนสมสรอย 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕o  เมตร  กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ   

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนาพลับพลา 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและ 

ปาคลองเหนือคลอง  และแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลองเหนือคลอง 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลอง

เหนือคลอง  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากระบี่  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม   

จํากัด  (มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคา  กสท  กระบี่  ถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก  และโรงฆาสัตว 

เทศบาลเมืองกระบี่ 



 

๔ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนจุฑามาตย  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๕  บรรจบกับถนนวัชระ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๕   

เปนระยะ  ๔๔๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง  ๕  ตัดกับถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ง  ๕  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนจันทรกวีกูล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนจุฑามาตย  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุดมงคล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาล  ๓  (บานทาแดง)  และถนนมหาราช   

ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดสวนสาธารณะควนสมสรอย  และวิทยาลัยสารพัดชางกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓๔  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  (คลองจิหลาด) 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนจันทรกวีกูล  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 



 

๕ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดสํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่   ถนนสุดมงคล  ฟากใต   

และสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๗  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกระบี่ 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓๔ 

  ดานตะวันออก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองจิหลาด 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๘  ฟากใต  และคริสตจักรกระบี่  แบบติสต 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดกระบี่  และถนนปานุราช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนปานุราช  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก  และแขวงการทางกระบี่ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๖ 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต  และโรงพยาบาลกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองทาแดง  ฝงเหนือ 

และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

 ๑.๒๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทาเรือ  ฟากเหนือ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดกระบี่  สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกระบี่  บานพักขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่   

และศูนยแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

 ๑.๒๙ ดานเหนือ จดถนนทาเรือ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกระบี ่ ฟากตะวันตก  การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่   

เรือนจําจังหวัดกระบี่  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่  และโรงเรียนอุตรกิจ 

  ดานใต จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   

และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกระบี่ 

 ๑.๓๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํากระบี่  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓๑ ดานเหนือ จดถนนกระบี่  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนชะมายอนุสรณ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนอุตรกิจ 



 

๗ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันออก จดศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนกระบี่ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่   และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองกระบีใ่หญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองกระบี่ใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอืตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา  และการประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่  สถานีจายน้ําตลาดเกา 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนาพลับพลา  และถนนเมืองเกา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหนาพลับพลา  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 

๘ 

 ๒.๕ ดานตะวันออก จดถนนหนาพลับพลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอืตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา 

  ดานตะวันออก จดการประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่  สถานีจายน้ําตลาดเกา   

และวัดควนสบาย 

  ดานใต จดถนนศรีพังงา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนศรีพังงา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนศรีพังงา  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และถนนอุตรกิจ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวถนนศรีพังงา  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนศรีพังงา  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ  ถนนจุฑามาตย  ฟากตะวันตก   

วัดโภคาจุฑามาตย  และถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก  และสวนสาธารณะของเทศบาล 

เมืองกระบี่ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนาพลับพลา   

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก  และถนนหนาพลับพลา   

ฟากตะวันออก 



 

๙ 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๕  ตัดกับถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๕  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๕  บรรจบกับถนนวัชระ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๕  เปนระยะ   

๔๔๐  เมตร 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก   

ถนนสาย  ง  ๕  ตัดกับถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๕  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๕  บรรจบกับถนนวัชระ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๕  เปนระยะ   

๔๔๐  เมตร 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และการประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่   

สถานีจายน้ํานครธรรม 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปานุราช  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก  และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

เทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑๐  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองทาแดง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก  และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

เทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 



 

๑๐ 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันออก  และสหกรณออมทรัพยครูกระบี่   

(จํากัด) 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนเจาฟา  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนเจาฟาตัดกับถนนอุตรกิจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเจาฟา  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนเจาฟา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดบานพักขาราชการกระทรวงสาธารณสุข  บานพักขาราชการ 

กระทรวงยุติธรรม  และโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  และวัดแกวโกรวาราม 

 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดหองสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  สํานักงานอัยการจังหวัดกระบี่   

และบานพักขาราชการเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่  บริษัท  ทีโอที  จํากัด   

(มหาชน)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  (เดิม)  สถานีตํารวจภูธร 

เมืองกระบี ่ กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จังหวัดกระบี่   

และสถานีส่ือสารกระบี่ 

  ดานตะวันตก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดศาลจังหวัดกระบี่  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  สํานักงานพลังงาน 

จังหวัดกระบี่  สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่  และสํานักงานธนารักษพ้ืนที่กระบี่ 



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนอนุบาลกระบี่ 

  ดานใต จดถนนกระบี่  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเจาฟา  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

และถนนอุตรกิจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีพังงา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดการประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่  สถานีจายน้ําตลาดเกา   

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑   

และถนนอุตรกิจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนหนาพลับพลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนศรีพังงา  ฟากใต  และถนนอุตรกิจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดวัดโภคาจุฑามาตย  ถนนจุฑามาตย  ฟากตะวันตก  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนศรีพังงา  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และถนนอุตรกิจ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวถนนศรีพังงา  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 



 

๑๒ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาล  ๑  (ตลาดเกา)  และถนนหนาพลับพลา   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอุตรกิจ  ฟากเหนือ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑๐  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดงมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมหาราช  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดวัดแกวโกรวาราม 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนอุตรกิจตัดกับถนนสาย  ก  และถนนคงคา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนอุตรกิจ   

เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํากระบี่  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดดานศุลกากรกระบี่ 

  ดานใต จดดานศุลกากรกระบี่ 

  ดานตะวันตก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก 



 

๑๓ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก  และถนนเจาฟา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนเจาฟา  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนเจาฟาตัดกับถนนอุตรกิจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเจาฟา  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดวัดแกวโกรวาราม 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนเจาฟา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหองสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  สํานักงานอัยการจังหวัดกระบี่   

และบานพักขาราชการเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันตก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก  ศูนยราชการอําเภอเมืองกระบี่   

และบริษัทไปรษณียไทย  จํากัด 

 ๓.๑๒ ดานตะวันออก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสโมสร  ฟากเหนือ  และสํานักงานท่ีดินจังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันตก จดถนนเจาฟา  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดงมีเสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและสถานบริการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนมหาราช  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนมหาราชบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมหาราช  เปนระยะ   

๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมหาราช 

  ดานใต จดถนนมหาราช  ซอย  ๑๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๔๕  เมตร  กับศูนยกลางถนนมหาราช 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   

คือ  ทาเรือกระบี่  และบริเวณพ้ืนท่ีทาเทียบเรือขององคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  ตามหนังสืออนุญาต 

ใหเขาหาประโยชนหรือที่อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ  เลมท่ี  ๔๐  ลําดับที่  ๒๖ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่   



 

๑๔ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีตอตรงจาก 

เขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี ่ ระหวางหลักเขตที่  ๒  และหลักเขตท่ี  ๓  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับ 

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  ถนนราษฎรพัฒนา   

ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาไสโปะแปลงที่หนึ่ง 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาไสโปะแปลงท่ีหนึ่ง  และสถาบัน

การพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และถนนศรีพังงา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  บรรจบกับถนนวัชระ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

และถนนวัชระ  ฟากตะวันตก  สวนสาธารณะควนสมสรอย  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ   



 

๑๕ 

เขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓๔  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  (คลองจิหลาด) 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาทอง  ปาไสไทย  และปาอาวนาง   

แนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาทอง  ปาไสไทย  และปาอาวนาง  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม) 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดการประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่  สถานีจายน้ําตลาดเกา   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีพังงา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และเขาแกว 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองกระบี่   

จังหวัดกระบี่ 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญ  และปาคลอง- 

เหนือคลอง  เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองกระบี่ใหญ  ฝงตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕   

และเขาปาพระ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  และหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 

๑๖ 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดถนนศรีพังงา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวัชระ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลอง-

เหนือคลอง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองกระบี่ใหญ  ฝงตะวันตก   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลองเหนือคลอง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ 

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๕ 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๗ 

  ดานตะวันตก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันออก  และถนนวัชระ  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดวิทยาลัยสารพัดชางกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดถนนวัชระ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาล  ๒  (คลองจิหลาด)  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓๔  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกระบี่  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓๔  และเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวน 

แหงชาต ิ ปาคลองจิหลาด 



 

๑๗ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาคลองจิหลาด  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวัชระ 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลอง- 

เหนือคลอง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลอง- 

เหนือคลอง 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลอง- 

เหนือคลอง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาคลองกระบี่ใหญ 

และปาคลองเหนือคลอง 

 ๖.๑๔ ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  และถนนสาย  ง  ๙   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาคลองจิหลาด 

 ๖.๑๕ ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

  ดานใต จดถนนทาเรือ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองจิหลาด  และถนนสาย  ง  ๙   

ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๗ ดานเหนือ จดถนนทาเรือ  ฟากใต  และวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมอืงกระบี ่ จังหวัดกระบี่  และแนวเขตอุทยานแหงชาติ 

หาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

  ดานใต จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 



 

๑๘ 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ 

 ๗.๒ เขานาหนาเขา 

 ๗.๓ คายลูกเสือจังหวัดกระบี่ 

 ๗.๔ ที่ดินบริเวณสองฝงคลองกระบี่ใหญ  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝง 

คลองกระบี่ใหญ 

 ๗.๕ เขาแกว 

 ๗.๖ เขาปาพระ 

 ๗.๗ เขาแกว 

 ๗.๘ สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองกระบี่ 

 ๗.๙ เขาทอง 

 ๗.๑๐ สวนสาธารณะควนสมสรอย 

 ๗.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลอง-

เหนือคลอง 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํากระบี่  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนอุตรกิจตัดกับถนนคงคา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนอุตรกิจ  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนอุตรกิจ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับริมฝงแมน้ํากระบี่  ฝงตะวันตก 

 ๗.๑๒ ที่ดินบริเวณสองฝงคลองทาแดง  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองทาแดง 

 ๗.๑๓ สวนพุทธธรรม 

 ๗.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนอุตรกิจ 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํากระบี่  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมฝงแมน้ํากระบี่  ฝงตะวันตก 

 ๗.๑๕ สนามกีฬาเฉลิมรัตนโกสินทร 

 ๗.๑๖ ที่ดินบริเวณสองฝงคลองหิน  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองหิน 

 ๗.๑๗ ที่ดินบริเวณสองฝงคลองโตะสม  ในบริเวณแนวขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโตะสม 



 

๑๙ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาไสโปะ  แปลงท่ีหนึ่ง 

 ๘.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาทอง  ปาไสไทย  และปาอาวนาง 

 ๘.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลองเหนือคลอง 

 ๘.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกระบี่ใหญและปาคลองเหนือคลอง 

 ๘.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองจิหลาด 

 ๘.๖ เกาะแมว 

 ๘.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองจิหลาด 

 ๘.๘ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

 ๘.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองจิหลาด 

 ๘.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองจิหลาด 

 ๘.๑๑ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ 

 ๙.๒ โรงเรียนบานหนองกก 

 ๙.๓ โรงเรียนเมืองกระบี่ 

 ๙.๔ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (ตลาดเกา) 

 ๙.๕ วิทยาลัยสารพัดชางกระบี่ 

 ๙.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (บานทาแดง) 

 ๙.๗ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (คลองจิหลาด) 

 ๙.๘ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

 ๙.๙ โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

 ๙.๑๐ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 

 ๙.๑๑ โรงเรียนอุตรกิจ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดควนสบาย 

 ๑๐.๒ วัดโภคาจุฑามาตย 



 

๒๐ 

 ๑๐.๓ คริสตจักรกระบี่  แบบติสต 

 ๑๐.๔ วัดปานุราช 

 ๑๐.๕ วัดแกวโกรวาราม 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๓๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่  ที่  ๑ 

 ๑๑.๒ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนกระบี่ 

 ๑๑.๓ กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  ๔๒๖  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กระบี่  สํานักงาน 

ประกันสังคมจังหวัดกระบี่  สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกระบี่  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกระบี่   

สํานักงานพาณิชยจังหวัดกระบี่  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดกระบี่  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๔ สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๕ การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่  สถานีจายน้ําตลาดเกา 

 ๑๑.๖ สถานีเดินรถ  บริษัทขนสง  จํากัด 

 ๑๑.๗ สถานีไฟฟากระบี่  ๒  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ๑๑.๘ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกระบี่ 

 ๑๑.๙ สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

 ๑๑.๑๐ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๑๑ การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่  สถานีจายน้ํานครธรรม 

 ๑๑.๑๒ บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคา  กสท  กระบี่ 

 ๑๑.๑๓ สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๑๔ แขวงการทางกระบี่ 

 ๑๑.๑๕ โรงพยาบาลกระบี่ 

 ๑๑.๑๖ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๑๗ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๑๘ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดกระบี่  สํานักงานประชาสัมพันธ 

จังหวัดกระบี่  บานพักขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  ศูนยแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบล   

หนึ่งผลิตภัณฑ  องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๑๙ สํานักงานการศึกษา  การศาสนา  และการวัฒนธรรม  จังหวัดกระบี่ 



 

๒๑ 

 ๑๑.๒๐ ดานศุลกากรกระบี่ 

 ๑๑.๒๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๒๒ ศูนยราชการอําเภอเมืองกระบี่  และบริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  สาขากระบี่ 

 ๑๑.๒๓ สํานักงานท่ีดินจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๒๔ หองสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่  และสํานักงานอัยการจังหวัดกระบี่ 

 ๑๑.๒๕ สหกรณออมทรัพยครูกระบี่  (จํากัด) 

 ๑๑.๒๖ การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่ 

 ๑๑.๒๗ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  (เดิม)  สถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี่   

กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดกระบี่   

และสถานีส่ือสารกระบี่ 

 ๑๑.๒๘ ศาลจังหวัดกระบี่  ศาลากลางจังหวัดกระบี่  สํานักงานพลังงานจังหวัดกระบี่   

สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่  และสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีกระบี่   

 ๑๑.๒๙ บานพักราชการกระทรวงสาธารณสุข  และบานพักขาราชการกระทรวงยุติธรรม 

 ๑๑.๓๐ เรือนจําจังหวัดกระบี่  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ 

 ๑๑.๓๑ โครงการชลประทานกระบี่  สํานักงานขนสงจังหวดักระบี ่ ศูนยราชการกระทรวงแรงงาน 

จังหวัดกระบี่  สํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดักระบี่  สํานักงานเกษตรจังหวดักระบี่  ศูนยการศึกษาพิเศษ   

ประจําจังหวัดกระบี่  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกระบี่  สํานักงานทางหลวงชนบทกระบี่  สํานักงานปศุสัตว 

จังหวัดกระบี่  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่  สํานักงานการขนสงทางน้ําท่ี  ๕  สาขากระบี่   

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จังหวัดกระบี่  ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลฝงอันดามันจังหวัดกระบี่  สถานีตํารวจน้ํา  ๑  (กระบี่)   

กองกํากับการ  ๙  กองบังคับการตํารวจน้ํา  องคการบริหารสวนตําบลไสไทย  โรงเรียนอนุบาลกระบี่   

บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน)  องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  และทาเทียบเรือโดยสารทองเที่ยว 

จังหวัดกระบี่ 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองกระบี ่

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๕.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอิศรา  เริ่มตนจากถนนกระบี่   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนมหาราช   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนอุตรกิจ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเมืองเกา  เริ่มตนจาก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ตัดกับ 

ถนนหนาพลับพลา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ตัดกับถนนธงไชย  (ถนนสาย  ง  ๕)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับคลองกระบี่ใหญ  ฝงตะวันตก 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนครธรรม  เริ่มตนจาก 

ถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนอุตรกิจ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมไมปรากฏช่ือ 

กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนหุตางกูร  (ถนนสาย  ง  ๙)  ที่บริเวณหางจากถนนหุตางกูร   

(ถนนสาย  ง  ๙)  บรรจบกับถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนหุตางกูร   

(ถนนสาย  ง  ๙)  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  ๒๕๐  เมตร   

บรรจบกับถนนชัยกุล  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนอุตรกิจ 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนเหมทานนทและถนนเจริญทรัพย  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๙  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๙   

บรรจบกับถนนกระบี่  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนเจริญทรัพย  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเจริญทรัพย  ตัดกับถนนกระบี่  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนเหมทานนท  จนบรรจบกับถนนมหาราช 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจาคุณ  เริ่มตนจากถนนกระบี่   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเหมทานนท  (ถนนสาย  ข  ๔) 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเจาคุณ  (ถนนสาย  ข  ๕)   

ที่บริเวณหางจากถนนเจาคุณ  (ถนนสาย  ข  ๕)  บรรจบกับถนนกระบี่  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเจาคุณ  (ถนนสาย  ข  ๕)  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนอิศรา  (ถนนสาย  ก)  ที่บริเวณหางจากถนนอิศรา   

(ถนนสาย  ก)  บรรจบกับถนนกระบี่  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนอิศรา  (ถนนสาย  ก)   

ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคงคา  เริ่มตนจากถนนอุตรกิจ   

ที่บริเวณถนนคงคาบรรจบกับถนนอุตรกิจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

แนวเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๑๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาอุทิศ  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ท่ีบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ตัดกับถนนสาย  ง  ๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมไมปรากฏช่ือ 

กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนศรีพังงา  ที่บริเวณถนนมหาราชบรรจบกับถนนศรีพังงา  ไปทาง 

ทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนประชาอุทิศ   

(ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดมิ  จนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนราษฎรพัฒนา  ท่ีบริเวณหางจากถนนราษฎรพัฒนาบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราษฎรพัฒนา  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๒  ที่บริเวณ 

หางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๒)  ตัดกับถนนประชาอุทิศ  (ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๒  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   

บรรจบกับถนนศรีพังงา  ท่ีบริเวณหางจากถนนอุตรกิจบรรจบกบัถนนศรีพังงา  และถนนเมอืงเกา  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนศรีพังงา  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร   

จนบรรจบกบัถนนสาย  ง  ๕  ท่ีบริเวณหางจากถนนมหาราชตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๕)   



 

๓ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๕)  ระยะประมาณ   

๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม) 

 ถนนสาย  ง  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนละงู  ถนนธงไชย  ถนนธนทรัพย   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนละงู  ระยะประมาณ  ๕๑๕  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนเมืองเกา  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณ 

ถนนธงไชยบรรจบกับถนนเมืองเกา  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนธงไชย   

บรรจบกับถนนอุตรกิจไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนธนทรัพย  บรรจบกับถนนจุฑามาตย   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนมหาราช   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนสุดถนน  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตก 

และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนวัชระ 

 ถนนสาย  ง  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณที่ถนนจุฑามาตย 

บรรจบกับถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนอุตรกิจ   

ที่บริเวณหางจากถนนสุดมงคลบรรจบกับถนนอุตรกจิ  ไปทางทิศเหนอืตามแนวถนนอุตรกจิ  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนภาจรัส  เริ่มตนจากถนนวัชระ   

ที่บริเวณถนนนภาจรัสบรรจบกับถนนวัชระ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนมหาราช 

 ถนนสาย  ง  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิศาลภพ  เริ่มตนจากถนนกระบี่   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนมหาราช 

 ถนนสาย  ง  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหุตางกูรและถนนรอดบุญ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนปานุราช  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนหุตางกูร  จนบรรจบกับถนนมหาราช  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนรอดบุญ   

จนบรรจบกับถนนกระบี่  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   



 

๔ 

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนเจริญทรัพย  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับถนนกระบี่  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวถนนเจริญทรัพย  (ถนนสาย  ข  ๔)  และถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตอุทยานแหงชาติ 

หาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

 ถนนสาย  ง  ๑๐  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรอดบุญ   

(ถนนสาย  ง  ๙)  ที่บริเวณหางจากถนนรอดบุญ  (ถนนสาย  ง  ๙)  บรรจบกับถนนกระบี่  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรอดบุญ  (ถนนสาย  ง  ๙)  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเหมทานนท  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนเหมทานนท  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับ 

ถนนกระบี่  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเหมทานนท  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ   

๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ๑๐   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑๐  บรรจบกับถนนเหมทานนท  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ง  ๑๐  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๒๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนมหาราช  ที่บริเวณหางจากถนนรอดบุญ  (ถนนสาย  ง  ๙)  บรรจบกับ 

ถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนมหาราช  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนตะกั่วทุง  เริ่มตนจาก 

ถนนมหาราช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนอุตรกิจ 

 ถนนสาย  ง  ๑๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทาเรือ  ที่บริเวณ 

หางจากถนนทาเรือบรรจบกับถนนกระบี่  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนทาเรือ  ระยะประมาณ   

๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๕๕  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตอุทยานแหงชาติ 

หาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรพัฒนา  เริ่มตนจาก 

บริเวณที่ถนนราษฎรพัฒนาบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ 

 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลกระบี่น้อย  ตําบลทับปริก  ตําบลไสไทย  ตําบลกระบี่ใหญ่  และตําบลปากน้ํา  อําเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท   
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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