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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดสตูล  ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้าย
กฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อม  ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดสตูลให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์  
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ 

การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน   
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีเทา  ให้เป็นที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย   
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง    

(๔) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับป่าไม้   
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  หมายเลข  ๒.๒  หมายเลข  ๒.๓  หมายเลข  ๒.๔  
และหมายเลข  ๒.๕  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย   
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการในอาคารเดี่ยว  และ
มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต   

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  เว้นแต่มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาต   

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดิน
ที่ย่ืนขออนุญาต   

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๒.๖  หมายเลข  ๒.๗  หมายเลข  ๒.๘  หมายเลข  ๒.๙  
หมายเลข  ๒.๑๐  หมายเลข  ๒.๑๑  หมายเลข  ๒.๑๒  และหมายเลข  ๒.๑๓  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
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(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทตึกแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทตึกแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา

หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวน
และคุ้มครองดูแลหรือบํารุงรักษาป่าชายเลน  ป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๑๑ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ       ๑. ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      ๒. จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

Nitrate) หรือ

โปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต ๓

      ที่แตงแลว

 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

 (๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ ๓

      หรือเหล็ก

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสง หรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ

 ของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 และหมายเลข ๒.๕

๒

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๒.๑ หมายเลข ๒.๒ หมายเลข ๒.๓ หมายเลข ๒.๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง

 สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย ซึ่งมิใชปุย

 หมายเลข ๒.๑๐ หมายเลข ๒.๑๑ หมายเลข ๒.๑๒ และหมายเลข ๒.๑๓

๓

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๒.๖ หมายเลข ๒.๗ หมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๙



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือ

โปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      หรือสัตว (Pesticides) เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีที่ไมมี

การใชแอมโมเนียม

ไนเตรต (Ammonium

Nitrate) หรือ

โปแตสเซียมคลอเรต

(Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะสีน้ํา ใหประกอบ

กิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก เฉพาะแอสฟลตติก

      กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น คอนกรีต ใหประกอบ

กิจการได

๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ

 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ

 ของสิ่งดังกลาว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

ทุกลําดับ โรงงานทุกประเภทและชนิด ทุกจําพวก

๕

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดสตูล 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทุงหวา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลทุงหวา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลทุงหวา  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 
      ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลทุงหวา  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตท่ี  ๑๑  

หลักเขตท่ี  ๑๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
   ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  

ที่ จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๔๔   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  และทางหลวงชนบท  
สต.  ๓๐๐๕  ฟากใต   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๖  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนทัง – ปาเขาขาว  และเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาควนทัง  และปาเขาขาว  คลองละงู  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๖  คลองน้ําเค็ม  ฝงตะวันตก  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนท่ี  ๒   

      ดานใต จดคลองติงหงี่  ฝงเหนือและฝงตะวันตก  เขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๒  เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  
ฟากใต  และเขตอุทยานแหงชาติปาเกาะเภตรา  เกาะเขาใหญ  และหมูเกาะใกลเคียง   

      ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ   ปา เลนจังหวัดสตูล  ตอนท่ี  ๑   
เสนขนานระยะ  ๗๑๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๑  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  
คลองสาธารณะ  ฝงตะวันออก  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยบวง  ปาเขาแดง  และปาเขาโตะดู  เขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาหวยบวง  ปาเขาแดง  และปาเขาโตะดู  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖ 



 

๒ 

   ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนโดนกับอําเภอควนกาหลง 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๘๔ 
      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดสตูล  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอควนโดนกับอําเภอเมืองสตูล 
      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนโดนกับอําเภอเมืองสตูล  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวังประจันกับตําบลควนสตอ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลวังประจันกับตําบลควนโดน   

   ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลควนโดน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒   
      ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลควนโดน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลควนโดน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕   
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลควนโดน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 
   ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลฉลุงกับตําบลควนโพธิ์  

เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสตูล 
กับอําเภอควนโดน   

      ดานตะวันออก จดเขตอุทยานแห งชาติป าหั วกะหมิง   ป ากุป ง   ป าปุ โลต   
และปาควนบอน้ํา  อุทยานแหงชาติทะเลบัน  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากุบังและปาปุโลต  

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลคลองขุด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๗  
หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒๓  
กับหลักเขตที่  ๒๒  และเขตผังเมืองรวมเมืองสตูล  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

      ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแห งชาติ   ปาควนโตะอม  ป าควนขี้หมา   
และปาควนทาหิน  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนโตะอม – ปาควนขี้หมา – ปาควนทาหิน  
แปลงท่ี  ๑  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนโตะอม – ปาควนขี้หมา – ปาควนทาหิน   
แปลงที่  ๒  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานควนกับตําบลเจะบิลัง  และเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางตําบลฉลุงกับตําบลเจะบิลัง 

   ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลคลองขุด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  
หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

      ดานตะวันออก จดเขตอุทยานแห งชาติป าหั วกะหมิง   ป ากุป ง   ป าปุ โลต   
และปาควนบอน้ํา  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕  เขตอุทยานแหงชาติทะเลบัน  และเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปากุบังและปาปโุลต 

      ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕  
      ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมเมืองสตูล  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองสตูล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



 

๓ 

   ๑.๗ เขตผังเมืองรวมเมืองสตูล  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
   ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเจะบิลัง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเจะบิลัง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเจะบิลัง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๑ 
   ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเจะบิลัง  ปาตันหยงโป  และปาตํามะลัง 
      ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอันดามัน   
      ดานใต จดชายฝงทะเลอันดามัน   
      ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเจะบิลัง  ปาตันหยงโป  และปาตํามะลัง  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕ 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
   ๒.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทุงหวา  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนท่ี  ๑   
      ดานตะวันออก จดเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด  เขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาตระ  

ปาหวยหลอด  และปาเขาขุมทรัพย  และทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๗  ฟากเหนือ 
      ดานใต   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาตระ  ปาหวยหลอด  และปาเขาขุมทรัพย  

ทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๗  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมาย เลข   ๔๑๖  ฟากตะวั นออก   

และเขตเทศบาลตําบลทุงหวา  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗   
หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๕ 

   ๒.๒ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล    ตอนท่ี  ๑  และ
เขตเทศบาลตําบลทุงหวา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๒  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๙ 

      ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  เขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาควนทัง  และปาเขาขาว  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนทัง – ปาเขาขาว  เสนตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๔๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖      
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖     
ทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๕  ฟากใต  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยบวง  ปาเขาแดง  และปาเขาโตะดู  
เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีปาหวยบวง  ปาเขาแดง  และปาเขาโตะดู  และเสนขนานระยะ  
๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒ 

      ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๑   
      ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๑ 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
   ๒.๓ ดานเหนือ จดชายฝงทะเลอันดามัน 



 

๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๑ 
      ดานใต จดเขตอุทยานแหงชาติปาเกาะเภตรา  เกาะเขาใหญ  และหมูเกาะใกลเคียง 
      ดานตะวันตก จดเขตอุทยานแหงชาติปาเกาะเภตรา  เกาะเขาใหญ  และหมูเกาะใกลเคียง 
   ๒.๔ ดานเหนือ จดเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 
      ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหมาไมหยก  และเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาเขาคอม  ปาเขาแดง  และปาเขาใหญ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๗  ฟากเหนือ  และเขตปา
สงวนแหงชาติ  ปาควนกาหลง  

      ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๑๐  ฟากตะวันออก  ทางหลวงชนบท  
สต.  ๕๐๒๕  ฟากเหนือ  เขตปาสงวนแหงชาติ   ปาควนทัง  และปาเขาขาว  เขตปาไมถาวร  
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนทัง – ปาเขาขาว  เขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาตระ  ปาหวยหลอด  และปาเขาขุมทรัพย 

   ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๗  ฟากใต  และถนนไมปรากฏชื่อ  
ฟากใต   

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖  ฟากตะวันตก  คลองดุสน  
ฝงตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลควนโดน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๕   
กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนโดนกับอําเภอเมืองสตูล  
เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากเหนือ   

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๗  ฟากตะวันออก 
   ๒.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาแพกับอําเภอเมืองสตูล  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนท่ี  ๒ 
      ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๒ 
      ดานตะวันตก จดเขตอุทยานแหงชาติปาเกาะเภตรา  เกาะเขาใหญ  และหมูเกาะใกลเคียง  

เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  เขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๒  คลองติงหงี่  ฝงเหนือ  และคลองน้ําเค็ม  ฝงตะวันออก 

   ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลควนโพธิ์กับตําบลฉลุง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเจะบิลังกับตําบลบานควน   
      ดานใต จดเขตปาสงวนแห งชาติ   ปาควนโตะอม  ป าควนขี้หมา   

และปาควนทาหิน  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนโตะอม – ปาควนขี้หมา – ปาควนทาหิน  
แปลงท่ี  ๑  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนโตะอม – ปาควนขี้หมา – ปาควนทาหิน   
แปลงที่  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากเหนือ 



 

๕ 

      ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสตูลกับอําเภอทาแพ  
และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๓  ปาปาเตะ  และปาปลักจูด 

   ๒.๘ เกาะตันหยงอุมา  เกาะแรด  เกาะแรดนอย  เกาะหาดทรายขาว  เกาะแดง  เกาะลูกบีบี  
เกาะเปลายัน  เกาะยะระโตดนุย  เกาะยะระโตดใหญ  เกาะคําเป  เกาะเปลายัน  และเกาะเปลาออ   
(เกาะปูเลาออ)   

   ๒.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากใต  เขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนโตะอม – ปาควนขี้หมา – ปาควนทาหิน  แปลงท่ี  ๒  และเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาควนโตะอม  ปาควนขี้หมา  และปาควนทาหิน 

      ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมเมืองสตูล  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมเมืองสตูล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

      ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเจะบิลัง  ปาตันหยงโป  และปาตํามะลัง 
      ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเจะบิลัง  ปาตันหยงโป  และปาตํามะลัง 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเจะบิลัง  ปาตันหยงโป  และปาตํามะลัง 
      ดานใต จดชายฝงทะเลอันดามัน 
      ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลอันดามัน 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕ 
      ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕ 
      ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕ 
 ๒.๑๒ เกาะยาว  เกาะการาฟ  เกาะขมิ้น  (กูยีส)  และเกาะปรัสมานา 
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕ 
      ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนที่  ๕ 
      ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองของ

จังหวัดสตูล 
      ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลอันดามัน 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
   ๓.๑ ดานเหนือ จดเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนทัง – ปาเขาขาว  

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทัง  และปาเขาขาว  ทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๗  ฟากตะวันตก   
และฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  สต.  ๕๐๒๕  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๑๐  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๗  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 



 

๖ 

      ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากเหนือ  เขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาพยอมงาม  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖ 

      ดานตะวันตก จดคลองละงู  ฝงตะวันออก  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทัง  
และปาเขาขาว  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนทัง – ปาเขาขาว  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันออก 

   ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเชือกชาง 

      ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเชือกชาง  เขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาหัวกะหมิง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนกาหลงกับอําเภอควนโดน  เสนแบงเขต 
การปกครองระหวางตําบลวังประจันกับตําบลควนสตอ  และเขตอุทยานแหงชาติปาหัวกะหมิง  ปากุปง   
ปาปุโลต  และปาควนบอน้ํา   

      ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนโดนกับอําเภอเมืองสตูล   
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมาย เลข   ๔๐๖  ฟากตะวั นออก   

และเขตเทศบาลตําบลควนโดน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 
   ๓.๓ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาคอม  ปาเขาแดง  และปาเขาใหญ 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖  ฟากตะวันตก   
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๗  ฟากเหนือ   
      ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาคอม  ปาเขาแดง  และปาเขาใหญ 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
   ๔.๑ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด   
   ๔.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาตระ  ปาหวยหลอด  และปาเขาขุมทรัพย   
   ๔.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนบารายี  ปาควนโรงพัก  และปาควนสังหยุด  และปาสงวนแหงชาติ  

ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๑   
   ๔.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทัง  และปาเขาขาว  และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

ปาควนทัง – ปาเขาขาว   
   ๔.๕ อุทยานแหงชาติปาเกาะเภตรา  เกาะเขาใหญ  และหมูเกาะใกลเคียง  
   ๔.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหมาไมหยก   
   ๔.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาคอม  ปาเขาแดง  และปาเขาใหญ   
   ๔.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนกาหลง 
   ๔.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเชือกชาง 
 ๔.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยบวง  ปาเขาแดง  และปาเขาโตะดู  และปาไมถาวร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาหวยบวง  ปาเขาแดง  และปาเขาโตะดู   
 ๔.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพยอมงาม 



 

๗ 

 ๔.๑๒ เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา 
 ๔.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหัวกะหมิง   
 ๔.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปากุปงและปาปุโลต  อุทยานแหงชาติทะเลบัน  และอุทยานแหงชาติ   

ปาหัวกะหมิง  ปากุปง  ปาปุโลต  และปาควนบอน้ํา 
 ๔.๑๕ อุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา  เกาะอาดัง  เกาะราวี  และเกาะอื่น  ๆ  
 ๔.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนโตะอม  ปาควนขี้หมา  และปาควนทาหิน  ปาไมถาวร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนโตะอม – ปาควนขี้หมา – ปาควนทาหิน  แปลงที่  ๑  และปาไมถาวร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนโตะอม – ปาควนขี้หมา – ปาควนทาหิน  แปลงที่  ๒ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา   
ใหเปนที่ดินประเภทสงวนไวเพ่ือรักษาสภาพปาชายเลน  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ๕.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๑   
   ๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๒   
   ๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนท่ี  ๓  ปาปาเตะ  และปาปลักจูด 
   ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเจะบิลัง  ปาตันหยงโป  และปาตํามะลัง   
   ๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนตอนท่ี  ๕   



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
ในท้องที่จังหวัดสตูล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท   
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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