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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลันตาน้อย  จังหวัดกระบ่ี 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลเกาะลันตาน้อย  ตําบลศาลาด่าน  และ
ตําบลเกาะลันตาใหญ่  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้  
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 
ของภาคใต้ 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  การบริการ  การคมนาคมและขนส่ง  ที่มีคุณภาพ  
เพียงพอ  สะดวก  ได้มาตรฐาน  ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สอดคล้องกับ   
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของเกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อย   

(๓) ดํารงรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน  วิถีชีวิตดั้งเดิม  และประเพณี  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
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(๔) สงวนรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตามแนวทางการพัฒนาแบบย่ังยืน 

(๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและสนับสนุนบทบาทด้านเกษตรกรรมควบคู่ กับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนด   
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘ .๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้   

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน 
ฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทตึกแถว   
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มีความสูงไม่เ กิน  ๑๒  เมตร   

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในกิจการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   
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(๒) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝ่ังทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๙  เมตร  และ
อาคารทรงไทยให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  ทั้งนี้  ความสูงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดต้องไม่เกิน  ๖  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  หา้มใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  เมตร  และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน 
ฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม   
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สนามกอล์ฟ 
(๙) กําจัดมูลฝอย   
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มีความสูงไม่เ กิน  ๑๒  เมตร   

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในกิจการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัด  
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร   

(๒) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้   
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๙  เมตร  
และอาคารทรงไทยให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน  
ที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  ทั้งนี้  ความสูงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดต้องไม่เกิน  ๖  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  เมตร  และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน 
ฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มีความสูงไม่เ กิน  ๑๒  เมตร   

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในกิจการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร   

(๒) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้   
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๙  เมตร  
และอาคารทรงไทยให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน  
ที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  ทั้งนี้  ความสูงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดต้องไม่เกิน  ๖  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  เมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มีความสูงไม่เ กิน  ๑๒  เมตร   

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในกิจการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก 
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร   

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  เมตร  และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   

(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร   

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร   

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า  ในระยะ  ๒๐๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว   
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก   



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มีความสูงไม่เ กิน  ๑๒  เมตร   

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในกิจการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคาร   
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๒) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝ่ังทะเล  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๙  เมตร   
และอาคารทรงไทยให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน  
ที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  ทั้งนี้  ความสูงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดต้องไม่เกิน  ๖  เมตร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หรือ เ ก่ียวข้ อง กับ เกษตรกรรม   สถาบันราชการ   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ี
ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ข  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ่  
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สนามกอล์ฟ 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดํ า เนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคาร ท่ี มีความสูงไ ม่ เ กิน   ๖   เมตร   

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในกิจการสาธารณูปโภค  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยา  
ให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๙  เมตร  และอาคารทรงไทยให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๐  เมตร  การวัดความสูง  
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  ทั้งนี้  ความสูงถึงยอดผนัง   
ของชั้นสูงสุดต้องไม่เกิน  ๖  เมตร   

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เป็นของรัฐ  การสาธารณูปโภค  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง
กับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในกิจการสาธารณูปโภค  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงสว่นที่สูงที่สุดของอาคาร   

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา

หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  หรือสาธารณประโยชน์
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาต  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  แสะสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
(๑๒) คลังสินค้า 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  และให้ดําเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสําหรับ  
ใช้ในกิจการสาธารณูปโภคที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร  การวัดความสูง   
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๒) ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝ่ังทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝ่ัง   
ตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้   
ในอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของแปลงที่ดิน   
ที่ย่ืนขออนุญาต  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

(๔) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษา  หรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา   
การประมงชายฝั่ง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่ง  
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนา  หรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  
ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ก  ๙  ถนนสาย  ก  ๑๐  
ถนนสาย  ก  ๑๑  ถนนสาย  ก  ๑๒  ถนนสาย  ก  ๑๓  ถนนสาย  ก  ๑๔  ถนนสาย  ก  ๑๕  ถนนสาย  ก  ๑๖  
และถนนสาย  ค  ๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ถนนสาย  ค  ๒  และถนนสาย  ง  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วนัที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ (เฉพาะโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้
     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

พ.ศ. ๒๕๕๙

ลําดับที่
ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน ได้ ได้
     ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําแป้ง ได้
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมากลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้
     (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้ ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม 
หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้
     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรือผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้

๖๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง 
หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ ได้ ได้
 การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น 
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง 
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว
ที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ได้ ได้
     (เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ)

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ได้
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน ได้
     ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ได้ ได้
     นาก หรืออัญมณี 
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้
     หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้

ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้
     (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้
     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ 
     หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้
     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง 

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน ได้
     ดังกล่าว (ไม่มีการพ่นสี)
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้
     ของยานดังกล่าว (ไม่มีการพ่นสี)
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้ ได้
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้ ได้
หรือขนสัตว์

หมายเหตุ             ลําดับที่                     หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                         ได้                           หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                         โรงงานจําพวกที่           หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเกาะลันตาใหญ - เกาะลันตานอย  จังหวัดกระบี ่

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว  ใหเปนท่ีดินประเภท
อนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย  มีรายการดังตอไปนี้ 

      ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๑๐  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบกับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

      ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน   
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  และเสนขนาน

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐ 
๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนน

ศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๙  บรรจบกับถนนศาลาดาน  –        
สังกาอู  ไปทางทิศใตตามแนวถนนศาลาดาน  –  สังกาอู  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  –  สังกาอู 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ  
และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๙ 

      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศใต  ตามแนว 
ถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน  
และสวนสาธารณะบานพระแอะ 



 

๒ 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก     
      ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดองคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ  สถานีอุตุนิยมวิทยา  

และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  

สังกาอู  และเสนตั้งฉากกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  บรรจบ
กับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร   

      ดานใต จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากเหนือ  และโรงเรียนบานคลองนิน 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนน

ศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  และเสน
ขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต  และถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยู

หางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนศาลาดาน  -  
สังกาอู  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู                
และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   

      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ข  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออกและฟากใต 
 ๒.๖ ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐   
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดสถานีตํารวจภูธรเกาะลันตา 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต  และเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ 



 

๓ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑๐ 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๖  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดวัดเกาะลันตา  และถนนสาย  ก  ๑๔  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๕  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๕  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากตะวันออก 
๓.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  

และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   
      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง

อยูหางจากถนนสาย  ก  ๙  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศใตตามแนวถนนศาลาดาน  -  
สังกาอู  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   

      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ค  ๑  
ฟากตะวันออก   

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต   
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน  

และเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๔๖๐  เมตร 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๙  ฟากใต   
      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๙  

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   
      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก 
๔.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต  และถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ 



 

๕ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ  
และทางหลวงชนบท  กบ.  ๖๐๑๙  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบานโละใหญ  และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  
กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองโหนดและปาลัดบอแหน  

และคลองโตนด  ฝงตะวันออก 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน  

และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือและฝงใต 
      ดานตะวันออก จดถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   
 ๕.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน  

และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ   
เปนระยะ  ๔๖๐  เมตร 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน  

และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือและฝงใต 
      ดานใต จดแนวเขตพ้ืนท่ีกันออกของปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  

และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือและฝงใต 
      ดานตะวันตก จดถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  ฟากตะวันออก 
 ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  ฟากตะวันตก  แนวเขต

พ้ืนท่ีกันออกของปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 
      ดานใต จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู 
 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  กบ.  ๕๐๓๕  ฟากใต  และแนวเขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  กบ.  ๖๐๑๙  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 
 ๕.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  คลองสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือและฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ก  ๑๑  

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๐   
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก  ถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  

ฟากตะวันออก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก   
 ๕.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต   
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ   
      ดานใต จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันตก  ที่จุด 

ซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศใตตามแนวถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  
เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

      ดานตะวันออก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   ฟากตะวันตก  และโรงเรียน 
บานพระแอะ 

      ดานใต จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๕.๑๑ ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก  ถนนศาลาดาน  –  สังกาอู   

ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากตะวันตกและฟากใต  โรงเรียนเกาะลันตาราษฎรประชาอุทิศ  
โรงพยาบาลเกาะลันตา  โรงเรียนบานสังกาอู  และเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญและแนวเขต
อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  แนวเขตอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะลันตา  และโรงเรียนบานเจะหลี 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ   
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 
      ดานใต จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากเหนือ 



 

๗ 

      ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกบัถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู
หางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  
เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  
เสนตั้งฉากกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   ฟากใต  ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับ 
ถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร   
และถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขต
อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

      ดานใต จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ    
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย  ข  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก

ถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข   
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขต
อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันตก จดถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ฟากตะวันออก  แนวเขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
 ๕.๑๖ พ้ืนที่เกาะกลวง  ซึ่งเปนเสนขนานกับแนวชายฝงทะเลอันดามัน  เปนระยะ  ๓๐  เมตร   
 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขต

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขต

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

๖.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  คือ  พ้ืนที่เกาะปอ  ซึ่งเปนเสนขนานกับแนวชายฝงทะเลอันดามัน  
เปนระยะ  ๓๐  เมตร   

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ เกาะสน 
  ๗.๒ ดานเหนือ จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  

๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานใต จดคลองไซแตก  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๗.๓ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 
      ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขต

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๗.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ 
      ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานใต จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาคลองโหนดและปาลัดบอแหน 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน   
 ๗.๕   สวนสาธารณะบานพระแอะ 
 ๗.๖ เกาะยาง 
 ๗.๗ ดานเหนือ จดคลองไซแตก  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน   
      ดานใต จดคลองบากันเตียง  ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๗.๘ เกาะหนุยใน 
 ๗.๙ เสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลของเกาะปอ 
 ๗.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 
      ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 



 

๙ 

      ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง 
ถนนสาย  ก  ๑๑  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับแนวชายฝง
ทะเลอันดามัน 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๗.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขต

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน   
 ๗.๑๒  เสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลของเกาะกลวง 
 ๗.๑๓  ดานเหนือ จดคลองบากันเตียง  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และแนวเขต

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
      ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน   
 ๗.๑๔ เกาะเหล็ก 
๘.  ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑   ปาสงวนแหงชาติ  ปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ 
 ๘.๒   อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
 ๘.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองโหนดและปาลัดบอแหน 
 ๘.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  และอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑  โรงเรียนบานหลังสอด 
 ๙.๒ โรงเรียนบานคลองโตนด 
 ๙.๓ โรงเรียนชุมชนบานศาลาดาน 
 ๙.๔ โรงเรียนบานทุง 
 ๙.๕ โรงเรียนบานโละใหญ 
 ๙.๖ โรงเรียนบานพระแอะ 
 ๙.๗ โรงเรียนบานเจะหลี 
 ๙.๘ โรงเรียนบานคลองนิน 
 ๙.๙  โรงเรียนบานเกาะปอ 



 

๑๐ 

 ๙.๑๐  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 
 ๙.๑๑  โรงเรียนเกาะลันตาราษฎรประชาอุทิศ 
 ๙.๑๒  โรงเรียนบานคลองหิน 
 ๙.๑๓  โรงเรียนบานสังกาอู 
๑๐.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑  ดานเหนือ  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเกาะลันตานอยกับ

ตําบลเกาะกลาง 
         ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลของเกาะ

ลันตานอย  เกาะยาง  เกาะลันตาใหญ  เกาะกลวง  และแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
         ดานใต  จดแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา  
         ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลของเกาะ

ลันตานอยและเกาะลันตาใหญ   
         ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  บริเวณหมายเลข  

๗.๑  หมายเลข  ๗.๖  หมายเลข  ๗.๘  หมายเลข  ๗.๑๒  และหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  
และบริเวณหมายเลข  ๘.๒  และหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๑๐.๒  พ้ืนที่ในบริเวณเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลของเกาะปอ   
           ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  

และบริเวณหมายเลข  ๙.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
๑๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบัน

ศาสนา  คือ  วัดเกาะลันตา 
๑๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๒.๑  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตานอย  และศูนยราชการอําเภอเกาะลันตา 
 ๑๒.๒  หนวยควบคุมปาชายเลนที่  กบ.  ๘ 
 ๑๒.๓  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ  และสถานีอุตุนิยมวิทยา 
 ๑๒.๔  สถานีตํารวจภูธรเกาะลันตา 
 ๑๒.๕  เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ   
 ๑๒.๖  โรงพยาบาลเกาะลันตา 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเกาะลันตาใหญ - เกาะลันตานอย  จังหวัดกระบี ่

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ   
๑.  ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๖  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏช่ือ  

(ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ที่บริเวณหางจากถนน 
ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนศาลา
ดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  จนบรรจบ
กับถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนศาลา
ดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ   
(ถนนสาย  ก  ๒)   

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน 
ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)   



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจาก 
ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๙)   

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจาก 
ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๗)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)   

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน 
ศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนน
ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๗)   

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏช่ือ   
(ถนนสาย  ก  ๑๑)  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน 
ศาลาดาน  -  สังกาอู  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  
บรรจบกับถนนเดิม    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๑๖)  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน 
ศาลาดาน  -  สังกาอู  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน 
ศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ก  ๑๐)   

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน 
ศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ก  ๑๐)   

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ท่ีบริเวณถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  
บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  
๔๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๔)  ท่ีบริเวณหางจากถนนไมปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ก  ๑๔)  บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน 
ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๔)  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน
เดิมจนสุดถนน  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๕)  ท่ีบริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๕)  
บรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๕)  
ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  บรรจบกับ 



 

๓ 

ถนนไมปรากฏช่ือ  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ   ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  และไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู 

 ถนนสาย  ก  ๑๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ก  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ตัดกับถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๓)   

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน 
ศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๓  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๔)  บรรจบกับ 
ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑๓)  
ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๑๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนน 
ศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ก  ๑๐)   

๒.  ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอุตุนิยมวิทยากระบี่  -  อุทยานแหงชาติ

หมูเกาะลันตา  เริ่มตนจากถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต  และทิศตะวนัออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๐,๘๘๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ  
และแนวเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

๓.  ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจาก 

ถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ถนนศาลาดาน  -  สังกาอู   

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานสะพานไทร  -  บานทุงหยีเพ็ง  
เริ่มตนจากถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  
๑,๑๔๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 

๔.  ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานโละดูหยง  -  บานเจะหลี  

เริ่มตนจากถนนศาลาดาน  -  สังกาอู  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๔,๗๗๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลันตาใหญ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลเกาะลันตาน้อย  ตําบลศาลาด่าน  และตําบลเกาะลันตาใหญ่  อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ   
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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