
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนเกาะแตน  จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
พ.ศ.  2561 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลตลิ่งงาม  อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเกาะแตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคใต้ตอนบน 
และทะเลอ่าวไทยในระดับภูมิภาค 

(๒) ส่ง เสริมและพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน  ระบบเศรษฐกิจ  
และสังคมของเกาะแตน 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๕) ส่งเสริมระบบการคมนาคมและขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ด ารงรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน  วิถีชีวิตดั้งเดิม  และประเพณี  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
(๗) สงวนรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ข้อ ๔ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของผังเมอืงรวมนี ้ จึงได้ก าหนดมาตรการและวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดพ้ืนที่และสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมชุมชนดั้งเดิม   และชุมชน 

การท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
(๒) อนุรักษ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  

ทางทะเลที่ส าคัญของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน  ซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๓) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่งเสริมให้มีการอนรุักษ์พ้ืนที่  ภูเขา  ป่าไม้  ชายฝั่งทะเล  
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  ส่งเสริมความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 

(๔) อนุรักษ์และสงวนรักษาพ้ืนที่ส าคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ร่วมอื่น ๆ 

(๕) ก าหนดพ้ืนที่และสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรม  รวมทั้งผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ของเกาะแตน 

(๖) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบทบาทหน้าที่ของชุมชน  และให้ชุมชนขยายตัวเฉพาะ
ในบริเวณศูนย์กลางหลักที่ก าหนด  โดยการจัดระบบคมนาคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ให้สมดุลในพื้นที่ดังกล่าว 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ 
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริ เวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๒  ที่ก าหนดไว้ เป็นสีเหลือง   
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ ดิน ในบริ เวณหมายเลข   ๒ .๑  ถึ งหมายเลข  ๒ .๕  ที่ ก าหนดไว้ เป็นสี เขียว   
ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
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(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นที่ดินประเภทสีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแนน่นอ้ย  ให้ใช้ประโยชนท์ี่ดินเพ่ือการอยู่อาศยั  โรงแรม  

พาณิชยกรรมที่มี พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มี พ้ืนที่ 
ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรซึ่งมิใช่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินและโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  ให้ด าเนินการหรือ

ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  มีความสูงของอาคาร 
ไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะเกิน  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  ให้ด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของ
อาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  ส าหรับการใช้ประโยชนท์ี่ดินเพ่ือการอยู่อาศยัหรือโรงแรม  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกวา่
ร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลอง  ล าห้วย  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลอง  ล าห้วย  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   

(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินแนวชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝั่งทะเล 
ไม่น้อยกว่า  ๑๘  เมตร 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
การท าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านเกี่ยวกับมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  โรงแรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  
๕๐๐  ตารางเมตร  พาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรซึ่งมิใช่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินและ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดิน  โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  การก าจัดมูลฝอย  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 
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ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๒.๒  และหมายเลข  ๒.๔  นอกจากให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการประมงพ้ืนบ้านและกิจการเกี่ยวกับประเภท 
เตาย่างมะพร้าวได้ด้วย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ  ๕๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  มีความสูงของอาคาร 
ไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะเกิน  ๕๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน   ๑๕๐  ตารางเมตร   
มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  
เว้นแต่โรงแรมให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะเกิน  ๑๐๐  เมตร  จากแนวชายฝั่งทะเล  ให้ด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  มีความสูงของอาคาร 
ไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  เว้นแต่โรงแรม 
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  โครงสร้างทีใ่ช้
ในกิจการสาธารณูปโภคให้มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และมีระยะห่างจากแนวเขตชายฝั่งทะเล 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลอง  ล าห้วย  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลอง  ล าห้วย  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   

(๕) การใช้ประโยชน์ที่ดินแนวชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝั่งทะเล 
ไม่น้อยกว่า  ๑๘  เมตร   

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๒  หมายเลข  ๓.๔  และหมายเลข  ๓.๕  นอกจาก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือ 
การสาธารณูปโภคที่เป็นของรัฐ  อาคาร  อุปกรณ์  ท่อสูบน้ าและท่อน้ าทิ้งส าหรับการผลิตน้ าประปา  อาคาร  
อุปกรณ์  และท่อส าหรับการส่งกระแสไฟฟ้าได้ด้วย 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตวป์่า  และการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตเิทา่นัน้   

ที่ดินประเภทนี้  ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  และการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๖  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวน
และคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกัน

ไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไมน่้อยกว่า  ๖  เมตร    

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินแนวชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝั่งทะเล 
ไม่น้อยกว่า  ๑๘  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และให้ด าเนินการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และให้ด าเนินการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และให้ด าเนินการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการติดหรือตั้งป้ายให้มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 
ไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร  มีความยาวของป้ายไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีความสูงของป้ายไม่เกิน  ๔  เมตร  
ทั้งนี้  ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  การติดหรือตั้งป้ายที่อยู่บนพ้ืนดินโดยตรงให้มีพ้ืนที่ป้าย 
ไม่เกิน  ๑๒  ตารางเมตร  การวัดความสูงของป้ายให้วัดจากระดบัถนนหรือทางเท้าที่อยู่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สงูสดุ
ของป้าย 

ข้อ ๑๕ การก่อสร้างถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ให้ก่อสร้างเป็นทางเดินหรือทางจักรยาน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  24  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเกาะแตน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่ไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

    ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานเกาะแตน 

    ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 

    ดานตะวันตก  จดโรงเรียนบานเกาะแตน  (ราง)  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

  ๑.๒ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

    ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

    ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ ดานเหนือ  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมหัวไทร 

    ดานตะวันออก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก 

    ดานใต  จดหวยบางตาหยิก  ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  

ถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  และเขตปาชายเลนอาวตก 

    ดานตะวันตก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณหาดไตจีน  แหลมหินทั่ง   

หาดขาม  และหาดหินกอน 

  ๒.๒ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  

และหวยบางตาหยิก  ฝงใต 

    ดานตะวันออก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก 



 

๒ 

    ดานใต  จดหวยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ๕  

ฟากเหนือและฟากตะวันออก  สํานักสงฆบอมวง  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๑   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒  โรงเรียนบานเกาะแตน  (ราง)  

และถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ   

    ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑  

ฟากตะวันออก 

  ๒.๓ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

    ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 

    ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

    ดานตะวันตก  จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก   

  ๒.๔ ดานเหนือ  จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใตและฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๔  

ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ  และหวยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 

    ดานตะวันออก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก  และแหลมเทียน 

    ดานใต  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมเทียน  เสนตั้งฉากระยะ  

๑๙๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณผาแดง  ซึ่งอยูหางจากปลายแหลมเทียน  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใตตามชายฝงทะเลอาวไทย  เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๙๐  เมตร  กับชายฝงทะเล

อาวไทยบริเวณผาแดง  เสนตั้งฉากระยะ  ๑๙๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณผาแดง  ซึ่งอยูหาง

จากปลายแหลมเทียน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามชายฝงทะเลอาวไทย  เปนระยะ  ๒,๑๕๐  เมตร  

และชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณหาดหนาหลัก    

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

  ๒.๕ ดานเหนือ  จดเขตปาชายเลนอาวตก  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 

    ดานตะวันออก  จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

    ดานใต  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมหัวกรวด 

    ดานตะวันตก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมหัวกรวด  และแหลมไฟไหม 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ ดานเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่ งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมหัวไทร 

    ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมหัวไทร  และบริเวณอาวออก   



 

๓ 

    ดานใต  จดเสนตั้ งฉากกับชายฝ งทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศใตตามชายฝงทะเลอาวไทย

บริเวณอาวออก  เปนระยะ  ๑๓๐  เมตร  ชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก  แหลมไทร  หาดหินกอน  

หาดขาม  แหลมหินทั่ง  หาดไตจีน  อาวตก  และเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก  ท่ีจุด 

ซึ่งอยูตรงเสนทางศึกษาธรรมชาติบรรจบกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก 

    ดานตะวันตก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก  หาดไตจีน  แหลมหินทั่ง  หาดขาม  หาดหินกอน 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

  ๓.๒ ดานเหนือ  จดเสนตั้ งฉากกับชายฝ งทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศใตตามชายฝงทะเลอาวไทย

บริเวณอาวออกเปนระยะ  ๑๓๐  เมตร 

    ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก   

    ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก  ที่จุด 

ซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศใตตามชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณ  

อาวออก  เปนระยะ  ๒๓๐  เมตร   

    ดานตะวันตก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก 

  ๓.๓ ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก  ที่จุด 

ซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศใตตามชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณ  

อาวออก  เปนระยะ  ๒๓๐  เมตร   

    ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก   

    ดานใต  จด เขต ผัง เมื อ งรวมด าน ใต   ซึ่ ง เปน เสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณผาแดง  หาดหนาหลัก 

    ดานตะวันตก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมหัวกรวด  เสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณ

แหลมไฟไหม  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก  

ที่จุดซึ่งตรงเสนทางศึกษาธรรมชาติบรรจบกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก  และชายฝงอาวไทย

บริเวณแหลมหัวกรวด  หาดหนาหลัก  ผาแดง  หาดทองทราย  แหลมเทียน  อาวออก 

    ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๔.๖  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 



 

๔ 

  ๓.๔ ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก  ท่ีจุด

ซึ่งอยูตรงถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒ 

    ดานตะวันออก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก   

    ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากกับชายฝง

ทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก  ที่จุดซึ่งอยูตรงถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒ 

    ดานตะวันตก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวออก 

  ๓.๕ ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก  ที่จุด 

ซึ่งอยูตรงเสนทางศึกษาธรรมชาติบรรจบกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก 

    ดานตะวันออก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก  และเขตปาชายเลน

อาวตก 

    ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณแหลมไฟไหม 

ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก  ที่จุดซึ่งอยู

เสนตรงเสนทางศึกษาธรรมชาติบรรจบกับชายฝงอาวไทยบริเวณอาวตก 

    ดานตะวันตก  จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยง 

สีขาว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้    

  ๔.๑ เกาะฟาน 

  ๔.๒ ดานเหนือ  จดเขตปาชายเลนอาวตก   

    ดานตะวันออก  จดเขตปาชายเลนอาวตก 

    ดานใต  จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๔   

ฟากเหนือ  และเขตปาชายเลนอาวตก 

    ดานตะวันตก  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณอาวตก 

  ๔.๓ แหลมเทียน 

  ๔.๔ เขาเคี่ยม 

  ๔.๕ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๙๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทย

บริเวณผาแดง 

    ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑๙๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทย

บริเวณผาแดง  ที่จุดซึ่งอยูหางจากปลายแหลมเทียน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามชายฝงทะเลอาวไทย  

เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร   



 

๕ 

    ดานใต  จดชายฝงทะเลอาวไทยบริเวณผาแดง 

    ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑๙๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทย

บริเวณผาแดง  ที่จุดซึ่งอยูหางจากปลายแหลมเทียน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามชายฝงทะเลอาวไทย  

เปนระยะ  ๒,๑๕๐  เมตร 

  ๔.๖ เกาะมดแดง 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ท่ีกําหนดไว เปนสีเขียวมะกอก  ให เปนท่ีดินประเภท

สถาบันการศึกษา  ไดแก  โรงเรียนบานเกาะแตน  (ราง)   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  

ไดแก  สํานักสงฆบอมวง 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ  

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ไดแก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเกาะแตน   





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๒  ขนาด  คือ   
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
  ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเลียบชายหาด  

(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณห้วยบางตาหยิก  ฝั่งใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)  
บรรจบกับถนนเลียบชายหาด  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร 

  ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  เร่ิมต้นจากถนนเลียบชายหาด   
(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบชายหาด  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏช่ือ   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑) 

  ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเลียบชายหาด  
(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบชายหาด  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย  ข  ๓ )  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบชายหาด   (ถนนสาย  ข  ๒ )   
ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน
สายอ่าวตก  -  อ่าวออก  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณห่างจากถนนสายอ่าวตก  -  อ่าวออก  (ถนนสาย  ข  ๔)  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสายอ่าวตก  -  
อ่าวออก  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๒๗๘  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 
  ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  

เร่ิมต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนเลียบชายหาด  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบชายหาด  (ถนนสาย  ข  ๒)  
บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบชายหาด  (ถนนสาย  ข  ๒)  
ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร   

  ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบชายหาด  และถนน
โครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเลียบชายหาด  ที่บริเวณถนนเลียบชายหาดบรรจบถนน
สาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๓๖  เมตร  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๕)  บรรจบกับถนนสายอ่าวตก  -  
อ่าวออก  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๕)  
ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร 

  ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  เร่ิมต้นจากถนนเลียบชายหาด   
(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน 

  ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสายอ่าวตก  -  อ่าวออก  
เร่ิมต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทิศตะวันตกเฉียงใต้   
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน 

  ถนนสาย  ข  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  เร่ิมต้นจากถนนสายอ่าวตก  -  อ่าวออก  
(ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน   



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
ในท้องที่ต าบลตลิ่งงาม  อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และ 
การด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและ
การขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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