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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพง  จังหวัดสตูล 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลกําแพง  และตําบลละงู  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การค้า   
การบริการ  และการท่องเที่ยว  ของอําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖ .๑   ถึงหมายเลข  ๖ .๓   ที่ กําหนดไว้เป็นสี เขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสขีาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ีในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  หมายเลข  ๑.๒  หมายเลข  ๑.๓  หมายเลข  ๑.๔  
หมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๖  หมายเลข  ๑.๗  และหมายเลข  ๑.๑๔  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่ เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข  ๑.๘  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๐  หมายเลข  ๑.๑๑  

หมายเลข  ๑.๑๒  และหมายเลข  ๑.๑๓  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

หรือบ้านแฝด 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๓๐  เมตร  ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของคลองละงู  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๖  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๒  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ  ๗  ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่ เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด  ๆ  ในระยะ  ๓๐  เมตร  ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของคลองละงู  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน 
ฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๓๐  เมตร  ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของคลองละงู  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ  
ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  หมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๓  หมายเลข  ๔.๔  หมายเลข  ๔.๕  
หมายเลข  ๔.๖  หมายเลข  ๔.๗  หมายเลข  ๔.๘  หมายเลข  ๔.๙  หมายเลข  ๔.๑๐  หมายเลข  ๔.๑๑  
หมายเลข  ๔.๑๒  หมายเลข  ๔.๑๓  หมายเลข  ๔.๑๔  หมายเลข  ๔.๑๕  หมายเลข  ๔.๑๖  หมายเลข  ๔.๑๗  
หมายเลข  ๔ .๑๘  หมายเลข  ๔ .๑๙  หมายเลข  ๔ .๒๐  หมายเลข  ๔ .๒๒  หมายเลข  ๔ .๒๓   
และหมายเลข  ๔.๒๔  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  และ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๒๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนด  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก  เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 

ที่มีความสูงอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๓๐  เมตร  ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของคลองละงู  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๖  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๒   

ทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๕๖  ทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  และทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  อ่าวละงู  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  อ่าวละงู  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่ งชาติ   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ ป่ า   
และเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้   
สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองละงูหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของคลองละงูหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จดัสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ตามวรรคสอง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร

ที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ข  ๑  
ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ง  ๑  และถนนสาย  ง  ๒  ตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

(๓) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่ มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไขเ่หลวแช่เย็น

พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพง จังหวัดสตูล

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

ชนบทและ

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ ได้ ได้

     หรือสเตอริไลส์

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้

     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น

ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์) ได้

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ได้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๖

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ 

หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร

สําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน ได้ ได้

     หรือทําไม้วีเนียร์

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด ได้ ได้

     (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส

     (Shaping Machines) 

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด ได้ ได้

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได้ ได้

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได้ ได้

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย ได้ ได้

     หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับ ได้ ได้

     เครื่องมือกล

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม  (๑) ถึง (๗) ได้ ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

๘

 ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ

เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า

 เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) 

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น

ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า

เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๙

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) 

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - 

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ 

คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ 

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้

๑๐

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้

ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้

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

หมายเหตุ       ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   โรงงานจําพวกที่     หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๓

 ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนกําแพง  จังหวัดสตูล 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตรงตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก   

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๕๒  เขตเทศบาลตาํบลกําแพง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๑  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันออก  หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี  ๖  ละงู  และสํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอละงู 



 

๒ 

 ๑.๕   ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากใต 

  ดานใต จดถนนสตูล  -  ละงู  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๘  ฟากตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต   

 ๑.๖ ดานเหนือ   จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสตูล – ละงู  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนอนุบาลละง ู และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒   

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสตูล – ละงู  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ   

และฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกบัถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหาง 

จากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับคลองละงู  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๒   

เปนระยะ  ๘  เมตร  เสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง  และถนนสาย  ค  ๒   

ฟากตะวันออก   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากใต  ถนนเทศบาล  ๖/๑  ฟากตะวันออก  

และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนในทอน  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ   

  ดานใต จดถนนในทอน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยขนมจีนตัดใหม  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนละงู – ปากบารา 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนในทอน  ฟากใตและฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๑   

ฟากใต   

  ดานตะวันออก   จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนละงู – ปากบารา 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๕๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๕๒   

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนบานหัวทาง  –  คลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแปะสน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๕๒ 



 

๔ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๕๒  และโรงเรียนบานลาหงา   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนละงู  -  ทุงหวา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลกําแพง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายละง ู– ทุงหวา 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนละงู – ทุงหวา  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายละง ู– ทุงหวา   

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ  และถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสตูล – ละงู  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๖/๑   

ฟากตะวันออก 



 

๕ 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสตูล – ละงู  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๖/๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากเหนือและฟากตะวนัตก  และถนนสาย  ก  ๑  

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนละงู – ปากบารา 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๕๒   

 ๒.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๕๒ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนละงู – ทุงหวา  ฟากตะวันตก  และมัสยิดกลางกําแพง   

(ดารุสอาดีย) 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ  

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนละงู – ทุงหวา 



 

๖ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนละงู – ทุงหวา   

โรงเรียนอนุบาลละงู  สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพง  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกําแพงสํานักงานท่ีดิน

จังหวัดสตูล  สาขาละงู  และหองสมุดประชาชนอําเภอละงู 

  ดานใต จดถนนสตูล – ละงู  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนละงู – ทุงหวา  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสตูล – ละงู  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดอาทรรังสฤษดิ์  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนละงู – ทุงหวา  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนละงู – ปากบารา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ   

และผังตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนละงู – ปากบารา   

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนละงู – ปากบารา  

และซอยขนมจีนตัดใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนละงู – ปากบารา  ฟากตะวันออก  อําเภอละงูและสถานีตํารวจ 

ภูธรละงู 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนถนน  อบจ.  บานควนไสน – คลองละงู   

ฟากใต  และมัสยิดดารุลตักวา   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนทัง – ปาเขาขาว  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทังและปาเขาขาว   

  ดานใต จดโรงเรียนกําแพงวิทยา 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตั้งฉาก  กับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  บรรจบกับถนน   

อบจ.  บานควนไสน – คลองละงู  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลละงู   

ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันตก  และโรงเรียนบานควนฟาแลบ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๔๔  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๒   

หมายเลข  ๘.๓  และหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๓  ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๔๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๔๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  มัสยิดบานควนไสน  

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางอําเภอละงู  โรงเรียนบานไสใหญ  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  

และคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก  และทางหลวง 

ชนบท  สต.  ๕๐๒๑  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเขาแดง   

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดง 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนทัง – ปาเขาขาว   

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทังและปาเขาขาว 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสํานักสงฆปฏิบัติธรรมชายเขา   



 

๘ 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดโรงเรียนกําแพงวิทยา   

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทังและปาเขาขาว 

  ดานใต จดสํานักสงฆปฏิบัติธรรมชายเขา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากตะวันออก  และสํานักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค  (สาขาอําเภอละงู)   

 ๔.๘ ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงตะวันตก  

ฝงเหนือ  และฝงตะวันออก  และสถานีประมงน้ําจืด 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๗  ฟากใตและฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

 ๔.๙ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖   

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต  ฝงเหนือ  

ฝงตะวันออกและฝงเหนือ   

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองน้ําเค็ม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากเหนือ  และสถานีไฟฟา  

สถานียอยอําเภอละงู 

  ดานตะวันตก   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 



 

๙ 

 ๔.๑๑  ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สต.  ๕๐๒๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนละงู – ปากบารา 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใตและฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะ  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๕๐๒๑  ฟากเหนือ   

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝ งใต   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ฟากใต  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองน้ําเค็ม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนบานเกาะยวน 

 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกบัถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหาง

จากถนนสาย  ก  ๒  บรรจบกับคลองละงู  ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๒   

เปนระยะ  ๘  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ 



 

๑๐ 

 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗   

ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๕๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลละงูกับตําบลปากน้ํา  และคลองละงู  ฝงใต 

 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๕๒ 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สต.  ๓๐๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒๑  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สต.  ๓๐๐๓   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  ฟากเหนือ   

    ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

 ๔.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากตะวันตก  ที่ทําการ 

องคการบริหารสวนตําบลละงู  ถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก  และคลองแปะสน  ฝงตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองตนตอ  ฝงตะวันออก  

คลองสาธารณะ  ฝงเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  

เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒   

และโรงเรียนบานลาหงา 

 ๔.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  เขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปน 

เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  โรงเรียนบานปากละงูและเขตผังเมืองรวม 

ดานใต  ซึ่งเปนอาวละงู   

  ดานตะวันตก จดคลองตนตอ  ฝงตะวันตก  และคลองแปะสน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   

 ๔.๒๔ ดานเหนือ จดที่สาธารณประโยชนทุงใหญ  ที่วาการอําเภอละงู  สํานักงาน 

การประปาสวนภูมิภาค  อําเภอละงู  สํานักงานขนสงจังหวัดสตูล  สาขาอําเภอละงู  ศูนยสุขภาพชุมชน 

บานในเมือง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วิทยาเขตสตูล 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๒ 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต   ซึ่ ง เปนเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่  ๒  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ฟากตะวันออก  วิทยาลัยการอาชีพละงู 



 

๑๒ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เสนขนานระยะ  ๘  เมตรกับริมฝงคลองละงู  ฝงเหนือ   

 ๕.๒ เสนขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมฝงคลองละงู  ฝงใต 

 ๕.๓ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑  ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทังและปาเขาขาว  และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   

ปาควนทัง – ปาเขาขาว   

 ๖.๒  ปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยบวง  ปาเขาแดงและปาเขาโตะดู  และปาไมถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี  ปาเขาแดง   

 ๖.๓  ปาสงวนแหงชาต ิ ปาเลน  จังหวัดสตูล  ตอนที่  ๒   

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนบานปาฝาง 

 ๗.๒  โรงเรียนบานควนฟาแลบ 

 ๗.๓  โรงเรียนกําแพงวิทยา 

 ๗.๔  โรงเรียนบานไสใหญ 

 ๗.๕  โรงเรียนบานโกตา 

 ๗.๖  โรงเรียนอนุบาลละงู 

 ๗.๗  โรงเรียนบานลาหงา 

 ๗.๘  โรงเรียนบานเกาะยวน 

 ๗.๙  โรงเรียนละงูพิทยาคม 

 ๗.๑๐  โรงเรียนบานในเมือง 

 ๗.๑๑  วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 ๗.๑๒  โรงเรียนบานปากละงู 



 

๑๓ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑  มัสยิดดารุลตักวา 

 ๘.๒  มัสยิดบานปาฝาง 

 ๘.๓  มัสยิดบําบาอุลอูลูม 

 ๘.๔  มัสยิดบานปลักมาลัย 

 ๘.๕  มัสยิดบานควนไสน 

 ๘.๖  สํานักสงฆปฏิบัติธรรมชายเขา 

 ๘.๗  มัสยิดกลางกําแพง  (ดารุสอาดีย) 

 ๘.๘  วัดอาทรรังสฤษดิ์ 

 ๘.๙  มัสยิดบานปากละงู 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ โรงพยาบาลละงู 

 ๙.๒ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางอําเภอละงู 

 ๙.๓ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  (สาขาอําเภอละงู 

 ๙.๔ หนวยควบคุมโรคตดิตอนาํโดยแมลงที ่ ๖  ละงู  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอละงู 

 ๙.๕ สถานีประมงน้ําจืด 

 ๙.๖ สถานีไฟฟา  สถานียอยอําเภอละงู 

 ๙.๗ สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพง  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกําแพง  สํานักงานที่ดิน

จังหวัดสตูล  สาขาละงู  และหองสมุดประชาชนอําเภอละงู 

 ๙.๘ อําเภอละงู  สถานีตํารวจภูธรละงู 

 ๙.๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลละงู 

 ๙.๑๐ ที่สาธารณประโยชนทุงใหญ  ท่ีวาการอําเภอละงู  สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค   

อําเภอละงู  สํานักงานขนสงจังหวัดสตูล  สาขาอําเภอละงู  ศูนยสุขภาพชุมชนบานในเมือง  และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา  วิทยาเขตสตูล 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนกําแพง  จังหวัดสตูล   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

   ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๒  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหมเริ่มตนจากถนนละงู – ปากบารา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเทศบาล  ๒  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๒  ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๑  และถนน 

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสตูล – ละงู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเทศบาล  ๑๑  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  

จนบรรจบกับถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ที่บริเวณหางจากถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด   

สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ตัดกับถนนสาย  ง  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด   

สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๖  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  บรรจบกับถนนละงู  -  ทุงหวา   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๑๖  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  

ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ไปทางทิศตะวันตกและทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   

๗๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนละงู – ทุงหวา   

ที่บริเวณหางจากถนนละงู – ทุงหวา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนละงู – ทุงหวา  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับ 

ถนนเทศบาล  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร 



 

๒ 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๖  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  บรรจบกับถนนละงู  -  ทุงหวา   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก

และทิศใต  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  

๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนละงู – ทุงหวา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร   

ตัดกับถนนเทศบาล  ๕  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๕  บรรจบกับถนนละงู – ทุงหวา  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๕  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

และทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๓   

บรรจบกับถนนละงู – ทุงหวา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๓  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๑  

บรรจบกับถนนละงู – ปากบารา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑  ระยะประมาณ   

๓๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๖  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๘  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสตูล – ละงู   

ที่บริเวณหางจากถนนสตูล – ละงู  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตามแนวถนนสตลู  -  ละงู  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันตกเฉียงใต   

และทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑   

ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร   

ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๕๖   

ที่บริเวณหางจากถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร   



 

๓ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท   

สต.  ๔๐๒๐  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๖  บรรจบกับถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ตัดกับถนนบานหัวทาง –  

บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ที่บริเวณหางจากถนนบานหัวทาง – บานคลองขุด  สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต  ตามแนวถนนบานหวัทาง – บานคลองขุด   

สต.ถ.  ๑ – ๐๐๐๗  ระยะประมาณ  ๑,๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร   

บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน 

ไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๕๒  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๒  ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๕๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐  ที่บริเวณทางหลวงชนบท  สต.  ๓๐๐๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สต.  ๔๐๒๐ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ ตําบลกําแพง  และตําบลละงู  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา   
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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