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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ ง แหง พระราชบั ญญั ติก ารผั งเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลบอผุด ตําบลแมน้ํา ตําบลอางทอง ตําบล
ลิปะนอย ตําบลหนาเมือง ตําบลมะเร็ต และตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือ ชนบท ในดานการใชประโยชน
ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม
เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณของชุมชน สงวนรักษาสภาพแวดลอมที่มีคุณคาและเพื่อการทองเที่ยว
ในบริ เวณแนวเขตตามข อ ๒ ใหสอดคลอ งกับ การพัฒนาระบบเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ขอ ๔ ผัง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายเพื่ อ จั ด ระบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนาชุม ชนเกาะสมุยใหเปน แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของภาคใตตอนบน
และทะเลอาวไทยในระดับภาคและระดับชาติ
(๒) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองเกาะสมุยใหเปนศูนยกลางทางดานการบริหารและการปกครอง
ระดับทองถิ่น
(๓) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและสนับสนุนบทบาทดานการเกษตรกรรมควบคูกับการ
พัฒนาการทองเที่ยว
(๔) สงเสริมการพัฒนาดานที่อยูอาศัยและพาณิช ยกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัวของ
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจและสังคมของอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
(๕) สง เสริม และพั ฒ นาการบริก ารทางสั งคม การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการให
เพียงพอและไดมาตรฐาน
(๖) ดํารงรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตดั้งเดิม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีซึ่งเปน
เอกลักษณของชุมชน
(๗) สงวนรักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
ขอ ๕ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผังเมืองรวมนี้ จึงไดกําหนดมาตรการและวิธีการ ดังนี้
(๑) กํา หนดพื้ น ที่ แ ละสนั บสนุ น ให มีก ารอนุ รั กษ แ ละส ง เสริ ม ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม และชุ ม ชน
การทองเที่ยวที่สําคัญ
(๒) อนุรักษและสงเสริมแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ เพื่อใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทาง
ทะเลที่สําคัญของภาคใตฝงอาวไทย โดยเนนการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) กําหนดการใชประโยชนที่ดินและสงเสริมใหมีการอนุรักษพื้นที่ ภูเขา ปาไม ชายฝงทะเล
แหลงน้ําตามธรรมชาติ เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
(๔) อนุ รั ก ษ แ ละสงวนรั ก ษาพื้ น ที่ สํ า คั ญ ทางศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี และพื้ น ที่
ใชประโยชนรวมอื่น ๆ
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(๕) กําหนดพื้นที่และสนับสนุนใหมีการอนุรักษและสงเสริมพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณของเกาะสมุย
(๖) กําหนดการใชประโยชนที่ดินตามบทบาทหนาที่ของชุมชนระดับตาง ๆ และใหชุมชน
ขยายตั ว เฉพาะในบริ เ วณศู น ย ก ลางหลั ก และศู น ย ก ลางรองที่ กํ า หนด โดยการจั ด ระบบคมนาคม
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหสมดุลในพื้นที่ดังกลาว
ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงและรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๗ การใชประโยชนที่ดิน ตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๔ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสน
ทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
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(๙) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไวเปน สีเขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวและการประมง
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๙ ที่กําหนดใหเปนสีน้ําเงิน ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขอ ๘ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น น อ ย ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย
การทองเที่ยว สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา
๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา
๒๐๐ เมตร
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ เวน แตสถานบริการในเขตพื้น ที่ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) โรงฆาสัตว
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(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผนดิน
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกั น ไม เ กิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมี ค วามสู ง ไม เ กิ น ๑๒ เมตร เว น แต เ ฉพาะโรงแรม
ใหประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
(๒) ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย โรงแรม อาคารชุด และบังกะโล ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสี่สิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ที่ดิน เพื่อกิจการอื่น ตามวรรคหนึ่ง ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละยี่สิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต
(๔) ที่ดิน ริม ฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝงทะเล ใหมีที่วางตามแนวขนาน
แนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑๐ เมตร และใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้น ที่
อาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร และมีท่ีวางโดยรอบอาคารไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิ บหาของแปลงที่ดิน ที่ยื่น ขออนุญาต แตไมรวมถึ งที่ดิน บริเวณพื้น ที่บานตลาด แมน้ํ า
ตําบลแมน้ํา ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนแมน้ํา ๑ ไปทางทิศ ตะวันออกเปนระยะ ๓๐๐ เมตร และ
ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ ๒๐๐ เมตร พื้นที่บานบอผุด ตําบลบอผุด ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนน
บอผุด ๑ ไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ ๑๕๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ ๘๐๐ เมตร
พื้นที่บานหัวถนน ตําบลมะเร็ต ที่วัดจากหลักที่ดิน ฏ ๕๓๐๕ ไปทางทิศเหนือเปนระยะ ๙๐๐ เมตร
และไปทางทิศใตเปนระยะ ๖๐๐ เมตร และพื้นที่บานบางเกา ตําบลหนาเมือง ที่วัดจากแนวศูนยกลาง
ถนนบางเกาไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ ๓๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ขอ ๙ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
การทองเที่ยว สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา
๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุม น้ํามัน เชื้อเพลิ ง เว น แตเปน สถานีบริ การน้ํามั น เชื้อเพลิงที่อยู หางจากแนวชายฝงทะเล
ไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
(๔) เลี้ ย งม า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห า น เป ด ไก งู จระเข หรื อ สั ต ว ป า
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
(๙) โรงฆาสัตว
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กําจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกัน ไมเกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง ไมเกิ น ๑๒ เมตร เวน แต เฉพาะโรงแรมให
ประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
(๒) ที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๓) ที่ดิน ริม ฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๔) ที่ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝ ง ทะเล ให มี ที่ ว า งตาม
แนวขนานแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑๐ เมตร และใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่
มีพื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบอาคาร
ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ใหใ ชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม การอยูอาศัย การทองเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน
สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้
ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํา พวกตามกฎหมายว า ด วยโรงงาน เว น แต โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจํ าพวกที่กํา หนดใหดํ าเนิน การไดต ามบัญ ชีทา ยกฎกระทรวงนี้ ที่อยูห างจากแนวชายฝง ทะเล
ไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา
๒๐๐ เมตร สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
(๘) โรงฆาสัตว
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กําจัดมูลฝอย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกั น ไม เ กิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมี ค วามสู ง ไม เ กิ น ๑๒ เมตร เว น แต เ ฉพาะโรงแรม
ใหประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
(๒) ที่ดิน ริม ฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๓) ที่ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝ ง ทะเล ให มี ที่ ว า งตาม
แนวขนานแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑๐ เมตร และใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบอาคาร
ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต แตไมรวมถึงที่ดินบริเวณพื้นที่บานหนาทอน
ตําบลอางทองที่วัดจากกึ่งกลางสะพานทาเทียบเรือหนาทอนไปทางทิศเหนือเปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
และไปทางทิศใตเปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่
ประกอบกิ จการในลั กษณะโรงงานตามกฎหมายว าด วยโรงงาน ตามประเภท ชนิด และจํา พวก
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน คลังสินคา
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกัน ไมเกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง ไมเกิ น ๑๒ เมตร เวน แต เฉพาะโรงแรมให
ประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
(๒) ที่ดิน ริม ฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๒ ที่ดิ น ประเภทอุ ตสาหกรรมเฉพาะกิ จ ให ใ ชป ระโยชน ที่ดิ น เพื่ ออุ ต สาหกรรม
ที่ประกอบกิจ การในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวา ดวยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํา พวก
ที่กําหนดใหดําเนิน การไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ โรงบําบัดน้ําเสียรวมของชุม ชน คลังสิน คา
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน สวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนพิการ
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การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้เพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนิน การหรือประกอบกิจการไดใ น
อาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เวนแต
เฉพาะโรงแรม ใหประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ ย วข อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู อาศั ย การท องเที่ย ว สถาบั น ราชการ การสาธารณูป โภคและ
สาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละยี่สิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ยกเวนที่ดินบริเวณหมายเลข ๖.๓ และหมายเลข ๖.๙ หามใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่
อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร และไมอยูใ นบริเวณตน น้ําของแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ
(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก ารที่ อ ยู ห า งจากแนวชายฝ ง ทะเลไม น อ ยกว า ๒๐๐ เมตร
รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุม น้ํามัน เชื้อเพลิ ง เว น แตเปน สถานีบริ การน้ํามั น เชื้อเพลิงที่อยู หางจากแนวชายฝงทะเล
ไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
(๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคาในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากแนวชายฝงทะเล
(๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ เวน แตสถานบริการในเขตพื้น ที่ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนการจัดสรรที่เปนสวนหนึ่งของการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๑๑
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๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๘) การอยูอาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคาร
ทั้งหมดรวมกันเกินกวา ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๑๒ เมตร
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว เวน แตเปนการ
ดําเนิน การในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทบานแถว เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อยูอาศัย และมีพื้นที่ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๑๑) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผนดิน
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ตาม (๗)
และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม (๙) ดําเนินการใน
โครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละสิบของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ยกเวนที่ดินบริเวณหมายเลข ๖.๓ และหมายเลข ๖.๙ ใหเปน
ไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้น ที่ทั้งหมด
รวมกั น ไม เ กิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมี ค วามสู ง ไม เ กิ น ๑๒ เมตร เว น แต เ ฉพาะโรงแรม
ใหประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
(๒) ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละหาสิบของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาต
(๔) ที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(๕) ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร จากแนวชายฝ ง ทะเล ให มี ที่ ว า งตาม
แนวขนานแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑๐ เมตร และใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่
มีพื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร และมีที่วางโดยรอบอาคาร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก
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ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต แตไมรวมถึงที่ดินบริเวณพื้นที่บานทองกรูด
ตําบลตลิ่งงาม ที่วั ดจากหลักกิโลเมตรที่ ๘ ของทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔๑๗๐ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเปนระยะ ๖๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ ๕๐๐ เมตร และพื้นที่บานทองโตนด
ตําบลตลิ่งงาม ที่วัดจากแนวศูนยกลางถนนทองโตนดไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ ๒๕๐ เมตร และ
ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ ๒๕๐ เมตร
ที่ดินประเภทนี้ บริเวณหมายเลข ๖.๓ และหมายเลข ๖.๙ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่
อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร และไมอยูใ นบริเวณตน น้ําของแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวชายฝงทะเล
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๗) จัดสรรที่ดินทุกประเภท เวนแตจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๘) การอยูอาศัยทุกประเภท เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว
(๙) กิจ การค า ซึ่ งเป น ที่ รัง เกี ยจหรื ออาจเปน อั น ตรายต อสุ ข ภาพตามกฎหมายว า ดว ยการ
สาธารณสุข
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ บริเวณหมายเลข ๖.๓ และหมายเลข ๖.๙ ใหเปน ไป
ดังตอไปนี้
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(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้น ที่ทั้งหมด
รวมกัน ไมเกิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง ไมเกิ น ๑๒ เมตร เวน แต เฉพาะโรงแรมให
ประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
(๒) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๓) ที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ
คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเปนของรัฐ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสาธารณประโยชนเทานั้น เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เปนของรัฐ
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสาธารณประโยชน
เกษตรกรรม การเพาะปลูก การอยูอาศัย หรือประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเทานั้น
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๒) กิจการใด ๆ ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีพื้นที่อาคารทั้งหมดรวมกัน
เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความสูงเกินกวา ๑๒ เมตร
(๓) การอยูอาศัยประเภทบานแถวหรือตึกแถว
(๔) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๕) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๗) โรงซอม สราง หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตทุกชนิด
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) บริเวณหมายเลข ๗.๑
(ก) ในระยะ ๕๐ เมตร วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดิน ใหมีที่วางตามแนวขนาน
แนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑๐ เมตร และใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได ในอาคารที่มีพื้นที่

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อาคารรวมกันไมเกิน ๗๕ ตารางเมตร มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารรอยละเจ็ดสิบหา
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(ข) ในระยะเกินกวา ๕๐ เมตร วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินใหดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร
และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละหาสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๒) บริเวณหมายเลข ๗.๒ ใหใ ชประโยชนที่ดิน เพื่อเปน แหลงนันทนาการและการรักษา
สภาพแวดลอม
(๓) บริเวณหมายเลข ๗.๓ หมายเลข ๗.๔ หมายเลข ๗.๕ และหมายเลข ๗.๖ ใหใ ช
ประโยชนที่ดินเพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจและสํารองเปนแหลงน้ําดิบ
(๔) บริเวณหมายเลข ๗.๗ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจ สนามกีฬา
และแหลงน้ํา ดิบเท านั้น และห ามใช ประโยชนที่ดิ น เพื่อ กอสรา งอาคาร การสาธารณู ปโภค และ
สาธารณูปการ
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแต
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครองดูแลรักษา
หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ําลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การทองเที่ยว สาธารณประโยชน หรือการอยูอาศัย
เทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๑๕
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๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) การอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๑๑) คลังสินคา
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๓) กําจัดมูลฝอย
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกัน ไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เวน แตเฉพาะโรงแรมให
ประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เทานั้น
(๒) ที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม
สภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือ แหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวน แตเปน การ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูง
ไมเกิน ๑๒ เมตร
ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวและการประมง
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ขอ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และใหดําเนินการไดในอาคารที่
มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร
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การใชประโยชนที่ดิน ประเภทนี้ริม ฝงลําคลอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริม ฝงตามสภาพ
ธรรมชาติ ข องลํ า คลองไม น อ ยกว า ๖ เมตร เว น แต เ ป น การก อ สร า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกําแพง
ขอ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และใหดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร
ขอ ๒๐ ที่ดินในบริเวณแนวถนนโครงการสาย ก ๕ และสาย ข ตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส งท ายกฎกระทรวงนี้ ให ใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อก อสร างถนน การสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการที่เกี่ยวของ หรือเกษตรกรรมเทานั้น
ขอ ๒๑ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2549
ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

1

2

3

2

3

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1

2

3

1

2

3

ได

ได

1

2

3

ได

ได

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช (อบเนื้อมะพราว)
(5) การเก็บรักษา หรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช

ได

ได

ในไซโล โกดังหรือคลังสินคา
(6) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืช หรือหัวพืช

ได

(ทําเสนใยมะพราว)
(7) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถาน

ได

ที่เผาไดจากกะลามะพราว

4

(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

ได

ได

(11) การฟกไขโดยใชตูอบ

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การฆาสัตว

7

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามัน จากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การสกัดน้ํามันจากพืช (หีบน้ํามันมะพราว)

8

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม

ได

ได

ได

ได

ได

และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

ไมใชไมฟน, ขี้เลื่อย, แกลบ
เปนเชื้อเพลิง

ได

ได

ได

ได

ได

ไมใชไมฟน, ขี้เลื่อย, แกลบ
เปนเชื้อเพลิง

2
ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

1

2

3

2

3

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1

2

3

1

2

3

1

2

3

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําขนมปง หรือขนมเคก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(6) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได

ได

ได

(7) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไม หรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม

ได

ได

ได

ได

ได

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
11

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ

ได

ซึ่งมิใชออย
12

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

ไมใชไมฟน, ขี้เลื่อย, แกลบ
เปนเชื้อเพลิง

(8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว

ได

ได

ได

ได

ได

(10) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ

ได

ได

ได

ได

ได

(11) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได

ได

ได

หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

13

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(6) การทําน้ํามันสลัด
(8) การทําเครื่องแกง

ไมใชไมฟน, ขี้เลื่อย, แกลบ
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

เปนเชื้อเพลิง

3
ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

14

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

1

2

3

ได*

ได*

2

3

ได*

ได*

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1

2

3

1

ได* ได*

2

3

1

ได

2

3

ได

ได

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

3

ได

ได * เฉพาะการประกอบการที่เปนสวนหนึ่ง

หรือยอยน้ําแข็ง

ของกิจการโรงแรม หางสรรพสินคา
และที่พักนักทองเที่ยว

18

โรงงานทํา หรือผสมสุราจากผลไม

19

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต หรือเบียร อยางใดอยางหนึ่ง

* เฉพาะการประกอบการที่เปนสวนหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ของกิจการโรงแรม หางสรรพสินคา

(2) การทําเบียร
20

ได

ได*

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได และที่พักนักทองเที่ยว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําน้ําดื่ม

26

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

ไมมีการฟอก ยอมสี

(2) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
28

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท
หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(2) การทําหมวก

34

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ที่คลายคลึงกัน

ได

(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู

ได

หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

4
ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

36

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

1

2

3

2

3

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1

2

3

1

2

3

1

2

3

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

3

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน

ได

ของผลิตภัณฑดังกลาว
(2) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(3) การแกะสลักไม
37

ได
ได

ได

ได

ได

โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง

ได
ได

หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
41

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
(2) การทําแมพิมพโลหะ

43

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด
ศัตรูพืช หรือสัตว (Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําปุย (เฉพาะการทําปุยหมักจากพืช)

58

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได ไมมีการชุบหรือหลอมแทงโลหะ

หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
62

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือ

ได

ได

เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และ

เวนแตโรงงานจําพวกที่ 3

รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

ใหมีการชุบโลหะได

5
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

63

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

1

2

3

2

3

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1

2

3

1

2

3

1

2

ได

ได

3

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

ได

ได

3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง
หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร

64

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

65

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ไมมีการชุบ ปม หรือหลอมโลหะ

รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว
66

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร
สําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรือ
อุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

71

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนต ไฟฟา เครื่องกําเนิด
ไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับ
แผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา
เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

72

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ
เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

ไมมีการลาง ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงาน
โดยใชสารเคมี

6
ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

1

2

3

2

3

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1

2

3

1

2

3

1

2

(1) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจากเรือยาง

ได

(2) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ

3

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

3

คาปาชิเตอร หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ
หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
75

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้

87

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือหรือเครื่องใชที่มิไดระบุ
ไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(5) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของหรือเครื่อง

ได

ได

ได

โฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
88

โรงผลิตกระแสไฟฟา (สํารอง)

ได*

ได*

ได

ได

ได

ได * เฉพาะการประกอบการที่เปนสวนหนึ่ง
ของกิจการโรงแรม หางสรรพสินคา
และที่พักนักทองเที่ยว

90

โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร

ได

หรือโรงงานอุตสาหกรรม
91

โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การบรรจุสินคาทั่วไป
(2) การบรรจุกาซ

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว

7
ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

92

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานหองเย็น

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

2

3

1

ได*

ได*

ได*

2

ได* ได*

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

3

1

ได*

ได

2

3

1

2

ได

ได

3

1

2

3

ได

ได

ได

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

3

ได* ได* ได* * เฉพาะการประกอบการที่เปนสวนหนึ่ง
ของกิจการโรงแรม หางสรรพสินคา
และที่พักนักทองเที่ยว ไมมีการแกะลาง
หรือแปรสภาพวัตถุดิบ

94

โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ

ได

ได

ได

ใชประจําตัว
95

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ของยานดังกลาว
(2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

ได

ได

ได

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได

ได

ได

97

โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด

ได

ได

ได

ได

ได

98

โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม

ได

ได

ได

ได

ได

96

ได

โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย

พรม หรือขนสัตว

ได*

ได*

ได* ได*

ได

* เฉพาะการประกอบการที่เปนสวนหนึ่ง
ของกิจการโรงแรม และที่พัก
นักทองเที่ยว และไมมีการฟอกยอม

8
ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

100

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

1

1

2

3

2

3

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรม

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

คลังสินคา

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
1

2

3

1

2

3

1

2

3

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่
1

2

3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ
โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2) การทา พนหรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอรหรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

ได

(3) การลงรัก หรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

ได

ได

ได

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได
ได

โรงงานจําพวกที่ หมายถึง

จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได*

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

หมายถึง
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®¥∂ππÀ“¥‡©«ß - «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ à«πÕÿ∑‘» ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ
Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ·≈– ”π—°ß“π «— ¥‘°“√
·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“πÕ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πµ° ”π—°ß“π
‡∑»∫“≈µ”∫≈‡°“– ¡ÿ¬ ·≈–·ºπ° ÒÛ °Õß°”°—∫ Û °Õß∫—ß§—∫°“√µ”√«®∑àÕß‡∑’Ë¬«
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° ı ø“°µ–«—πÕÕ° §≈Õß≈‘ª–πâÕ¬ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ú ø“°„µâ ·≈–°“√ª√–ª“
à«π¿Ÿ¡‘¿“§‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µªÉ“‰¡â∂“«√µ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–ªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘
ªÉ“πÈ”µ°À‘π≈“¥ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
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¥â“π„µâ

®¥∂ππ∏Ÿª–‡µ¡’¬å ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ∂“π’¢π∂à“¬»Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡·≈–

√“¬ß“π‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂“π’Õπ“¡—¬
µ”∫≈≈‘ª–πâÕ¬ ·≈– ”π—°ß“πª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬
Ò.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ ‚√ß‡√’¬π«—¥ √–‡°»
·≈–«—¥ √–‡°»
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥π“√“‡®√‘≠ ¢ÿ «—¥π“√“‡®√‘≠ ¢ÿ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.ı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢
ÒÚ.Ò¯ ·≈–À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ò˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Òı ·≈–À¡“¬‡≈¢
˘.Òˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
Ò.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥§≈Õß √–‡°… Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ·≈–∞“π àß°”≈—ß∫”√ÿß∑À“√‡√◊Õ‡°“– ¡ÿ¬
Ò.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«— π µ° ·≈–
∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈µ≈‘Ëßß“¡
¥â“π„µâ
®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬Ÿà
Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πµ°
‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√ ‡ âπ¢π“π√–¬–
Û ‡¡µ√ °— ∫ »Ÿ π ¬å ° ≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‡ â π ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ·≈–‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù
∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜
ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πµ° ®¥«— ¥ §’ √’ « ß°“√“¡ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù
ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
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Ò.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∑’Ë ®ÿ ¥ ´÷Ë ß
Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ·≈–ÀÕ«—≤π∏√√¡∫â“π≈–‰¡ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–ø“°µ–«—πµ°
«—¥≈–‰¡ ÀÕ«—≤π∏√√¡∫â“π≈–‰¡ ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß
®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ·≈–ÀÕ«—≤π∏√√¡∫â“π≈–‰¡ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‡ªìπ√–¬– Ò,Û ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.Òˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ‡æ™√√“…Æ√å∫”√ÿß ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß‡À≈ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Úı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Ò.Ò˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°„µâ «— ¥ §ÿ ≥ “√“¡
‚√ß‡√’¬π«—¥§ÿ≥“√“¡ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û ø“°µ–«—πÕÕ°
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∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢
˘.ÚÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Ú ·≈–À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÚÚ
∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ “¬ ¢ ø“°„µâ ·≈–∑’Ë¥‘π‡√◊Õπ®”‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πµ° ·≈– ∂“π’
Õπ“¡—¬µ”∫≈¡–‡√Áµ
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
·≈–‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°µ√ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒˆ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° ‡ªìπ√–¬– ˘ ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°‡Àπ◊Õ
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ú¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Ò.Ò˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ‡æ™√√“…Æ√å∫”√ÿß ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–‡ πâ µ—ßÈ ©“°
°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û ∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒ˜ ‡ªìπ√–¬– Ú, ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û
·≈–§≈Õß‡À≈ß Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°„µâ ‚√ß‡√’¬π«—¥°≈“ß
·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ´÷Ëß‡ªìπÕà“«∫“ßπÈ”®◊¥ ·≈–‡°“–π“‡∑’¬π
¥â“π„µâ
®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ´÷Ëß‡ªìπÕà“«∫“ß‡°à“ ·≈–·À≈¡ Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.ÚÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥
À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
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Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.Ù ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’ â¡ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑∑’ËÕ¬àŸÕ“»—¬Àπ“·πàπª“π°≈“ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥§≈Õß®√–‡¢â Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ·≈–·π«‡¢µªÉ“‰¡â∂“«√µ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–ªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“πÈ”µ°À‘π≈“¥
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈– ”π—°ß“π
À°√≥å°“√‡°…µ√‡°“– ¡ÿ¬ ®”°—¥
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πÕÕ° «—¥§ß§“√“¡
§≈Õß≈‘ª–„À≠à Ωíßò „µâ ·≈–‡ πâ ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ°
Ú.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππÀ“¥‡©«ß - «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∂ππ à«πÕÿ∑‘» ø“°„µâ ·≈–∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π
∫â“πÀ“¥ß“¡ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‡©«ß «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ «à“ßÕ“√¡≥å
Ú.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‚√ßæ¬“∫“≈‡°“– ¡ÿ¬ ·≈–§≈Õß≈‘ª–„À≠à Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πµ° ¥à“πµ√«®
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∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πµ° ·≈–ø“°‡Àπ◊Õ
‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË
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·≈–ÀÕ«—≤π∏√√¡∫â“π≈–‰¡ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√ ‡ âπ¢π“π√–¬– ¯ ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ·≈–ÀÕ«—≤π∏√√¡∫â“π≈–‰¡ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‡ªìπ√–¬– Ò,Û ‡¡µ√
·≈–∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å≈–‰¡
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “¬ ¢
ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ° ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ
“¬ ¢ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πÕÕ°
‚√ß‡º“¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬‡∑»∫“≈µ”∫≈‡°“– ¡ÿ¬ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑’Ë¥‘π‡√◊Õπ®”
‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°‡Àπ◊Õ ∂ππ∏Ÿª–‡µ¡’¬å
ø“°„µâ »Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡·≈–√“¬ß“π‡°“– ¡ÿ¬ ∂ππ∏Ÿª–‡µ¡’¬å ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ·π«‡¢µªÉ“‰¡â∂“«√µ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–
ªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“πÈ”µ°À‘π≈“¥ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ú ø“°‡Àπ◊Õ ‡ âπ¢π“π√–¬–
Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
‡ªìπ√–¬– Ò,¯ ‡¡µ√
∑—ßÈ π’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ù ·≈–À¡“¬‡≈¢ ˜.ˆ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«ÕàÕπ
ˆ.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ â π µ√ß∑’Ë ≈ “°®“°∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ∂ ππ∑â Õ ß∑√“¬ - ª≈“¬·À≈¡
∫√√®∫°—∫∂ππ‚¬∏“∏‘°“√‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß
∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ‡ªìπ√–¬– Ò,Ú ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’ ¬ ∫À“¥‡©«ß ø“°µ–«— π µ° ‡ â π µ—È ß ©“°°— ∫ ∂ππ
‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∂ππÀ“¥‡©«ß - «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å ∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß
ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ µ“¡·π«∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ‡ªìπ√–¬– Ò,ı ‡¡µ√
‡ πâ ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß «—¥∫ÿ≥±√‘°“√“¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥∫ÿ≥±√‘°“√“¡
¥â“π„µâ
®¥∂ππÀ“¥‡©«ß - «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å ø“°‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π - «—¥æ—ß∫—« ø“°µ–«—πÕÕ° ‚√ß‡√’¬π∫â“π∫“ß√—°…å
«—¥∫“ß√—°…å ÀπÕßπÈ”∫“ß√—° ´÷ßË ‡ªìπ∑’Ë “∏“√≥– ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
ˆ.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ò
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ π“¡∫‘π - «—¥æ—ß∫—« ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππÀ“¥‡©«ß - «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ù ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
ˆ.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ø“°„µâ ·≈–§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
Ωíòß„µâ ·≈–Ωíòßµ–«—πÕÕ°
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈ ´÷ßË ‡ªìπ·À≈¡‡°“–ø“π Õà“«‡©«ßπâÕ¬ Õà“«‡©«ß
Õà“«∑âÕß¬“ß ·À≈¡∑âÕß¬“ß Õà“«∑âÕßµ–‡§’¬π ‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡°“– ¡ÿ¬ ·≈–Õà“«∑âÕßÀπ—π
¥â“π„µâ
®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°µ–«—πÕÕ°
ˆ.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥§≈Õß≈‘ª–πâÕ¬ Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ° ∂ππ “¬ ° ı
ø“°µ–«—πµ° ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∞“π
àß°”≈—ß∫”√ÿß∑À“√‡√◊Õ‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ´÷Ëß‡ªìπÕà“«‚®√§√Ë” ·≈–Õà“«·À≈¡¥‘π
ˆ.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ø“°„µâ ·≈– ”π—°ß“π
∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ “¢“‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡À≈ß Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥∂ππ‡æ™√√“…Æ√å∫”√ÿß ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ‡æ™√√“…Æ√å∫”√ÿß ‡ âπ¢π“π√–¬–
Ò, ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
ˆ.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∂ππ‡æ™√√“…Æ√å∫”√ÿß ø“°„µâ
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡À≈ß Ωíòßµ–«—πµ° ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫
»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û ‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°‡Àπ◊Õ
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‡ªìπ√–¬– Ú, ‡¡µ√
¥â“π„µâ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–
‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ú˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ∫√‘‡«≥
À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÚÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ ·≈–∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ú˘ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ø“°„µâ ‡ âπµ—Èß©“°°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ∑’®Ë ¥ÿ ´÷ßË Õ¬ŸÀà “à ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ° µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√ ‡ πâ ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜
·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒ˜Ù ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πµ° ‰ª∑“ß∑‘»„µâ µ“¡·π«
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‡ªìπ√–¬– ¯ ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ´÷Ëß‡ªìπÕà“«∑âÕß°√Ÿ¥ ·≈–·À≈¡À‘π§¡
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈ ´÷ßË ‡ªìπÕà“«æ—ß°“ ∑’Ë “∏“√≥–∫√‘‡«≥Õà“«æ—ß°“
·≈–·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ´÷Ëß‡ªìπÕà“«µ≈‘Ëßß“¡
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Úˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«¡–°Õ° ·≈–∫√‘‡«≥
À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÚÛ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
ˆ.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ
®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ´÷Ëß‡ªìπ·À≈¡ Õ ·≈–Õà“«∑âÕß°√Ÿ¥
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòß„µâ

15
˜. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˜.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˜.˜ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
˜.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√
°—∫·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈ ‡ πâ ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈¥â“π„µâ¢Õß‡°“– ¡â ‡ πâ ¢π“π√–¬–
Úı ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈¥â“π„µâ ¥â“πµ–«—πµ° ·≈–¥â“π‡Àπ◊Õ¢Õß‡°“–≈ÿ¡À¡ŸπâÕ¬ ·≈–
‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈¥â“π‡Àπ◊Õ¢Õß‡°“– â¡
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬–
Ò, ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈ ·≈–‡ πâ ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈¥â“πµ–«—πÕÕ°
·≈–¥â“π„µâ¢Õß‡°“–¡—¥À≈—ß
¥â“π„µâ
®¥‡ πâ µ—ßÈ ©“°°—∫‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈
∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß ∂“π’µ√«®Õ“°“»‡°“– ¡ÿ¬
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß
Õ¬ŸàÀà“ß®“°À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡°“– ¡ÿ¬ À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò ‡≈’¬∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√
˜.Ú ÀπÕßπÈ”∫“ß√—° ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë “∏“√≥–
˜.Û ∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πåæ√ÿ‡©«ß
˜.Ù πÈ”µ°≈“¥«“π√
˜.ı æ√ÿ°√–®Ÿ¥ (∑’Ë ß«πª√–®”À¡Ÿà∫â“π) ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë “∏“√≥–
˜.ˆ πÈ”µ°Àπâ“‡¡◊Õß
˜.˜ æ√ÿÀπâ“‡¡◊Õß
¯. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ¯.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ¡’‡ πâ ∑·¬ß ¢’ “«
„Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑Õπÿ√—°…åªÉ“‰¡â ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¯.Ò ªÉ“‰¡â∂“«√µ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–ªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ªÉ“πÈ”µ°À‘π≈“¥
¯.Ú ∑’Ë “∏“√≥–‡≈’¬∫™“¬Ωíòß∑–‡≈∫√‘‡«≥Õà“«µ≈‘Ëßß“¡
¯.Û ∑’Ë “∏“√≥–∫√‘‡«≥Õà“«æ—ß°“
˘. ∑’¥Ë π‘ „π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˘.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˘.Ú˜ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â‡ªìπ ‡’ ¢’¬«¡–°Õ° „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
˘.Ò ‚√ß‡√’¬π∫â“π·À≈¡ÀÕ¬
˘.Ú ‚√ß‡√’¬π∫â“πª≈“¬·À≈¡
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˘.Û ‚√ß‡√’¬π∑’ª√“…Æ√åæ‘∑¬“
˘.Ù ‚√ß‡√’¬π«—¥¿Ÿ‡¢“∑Õß
˘.ı ‚√ß‡√’¬π∫â“π∫àÕºÿ¥
˘.ˆ ‚√ß‡√’¬π∫â“π∫“ß√—°…å
˘.˜ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™πÕ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬
˘.¯ ‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø‡°“– ¡ÿ¬
˘.˘ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÕà“ß∑Õß («—π§√Ÿ ÚıÚ)
˘.Ò ‚√ß‡√’¬π«—¥∫ÿ≥±√‘°“√“¡
˘.ÒÒ ‚√ß‡√’¬π«—¥ «à“ßÕ“√¡≥å
˘.ÒÚ ‚√ß‡√’¬π«—¥·®âß
˘.ÒÛ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀ“¥ß“¡
˘.ÒÙ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ¡ÿ∑√“√“¡
˘.Òı ‚√ß‡√’¬π∫â“π¥Õπ∏Ÿª
˘.Òˆ ‚√ß‡√’¬π‡°“– ¡ÿ¬
˘.Ò˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥π“√“‡®√‘≠ ÿ¢
˘.Ò¯ ‚√ß‡√’¬π«—¥ √–‡°»
˘.Ò˘ ‚√ß‡√’¬π«—¥≈–‰¡
˘.Ú ÀÕ«—≤π∏√√¡∫â“π≈–‰¡
˘.ÚÒ ‚√ß‡√’¬π§’√’«ß°“√“¡
˘.ÚÚ ‚√ß‡√’¬π«—¥§ÿ≥“√“¡
˘.ÚÛ ‚√ß‡√’¬π«—¥ª√–‡¥‘¡
˘.ÚÙ ‚√ß‡√’¬π∫â“πÀπâ“§à“¬
˘.Úı ‚√ß‡√’¬π«—¥°≈“ß
˘.Úˆ ‚√ß‡√’¬π«—¥§’√’¡“
˘.Ú˜ ‚√ß‡√’¬π«—¥ —πµ‘«√“√“¡
Ò. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕ
°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ·≈–°“√ª√–¡ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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¥â“π‡Àπ◊Õ
®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°À≈—°‡¢µ
‡∑»∫“≈µ”∫≈‡°“– ¡ÿ¬ À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò ‡≈’¬∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡ªìπ√–¬–
ı ‡¡µ√
¥â“πµ–«—πÕÕ°
®¥·π«™“¬Ωíò ß ∑–‡≈ ´÷Ë ß ‡ªì π Õà “ «·À≈¡„À≠à Õà “ «∫“ß¡–¢“¡
Õà“«·À≈¡¥‘π Õà“«‚®√§√Ë” ·À≈¡‚®√§√Ë” Õà“«µ≈‘Ëßß“¡ Õà“«æ—ß°“ Õà“«∑âÕß°√Ÿ¥ ·À≈¡ Õ Õà“«∫“ß‡°à“
Õà“«∫“ßπÈ”®◊¥ ∂“π’µ√«®Õ“°“»‡°“– ¡ÿ¬ ·≈–‡ âπµ—Èß©“°°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈∑’Ë®ÿ¥´÷Ëß‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß
∂“π’µ√«®Õ“°“»‡°“– ¡ÿ¬ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ
¥â“π„µâ
®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷ßË ‡ªìπ‡ πâ ¢π“π√–¬– Ò, ‡¡µ√
°—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈
¥â“πµ–«—πµ°
®¥·π«‡¢µº— ß ‡¡◊ Õ ß√«¡¥â “ πµ–«— π µ° ´÷Ë ß ‡ªì π ‡ â π ¢π“π√–¬–
Ò, ‡¡µ√ °—∫·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈
ÒÒ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÚÙ °”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
„Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π»“ π“ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ÒÒ.Ò «—¥Àπâ“æ√–≈“π
ÒÒ.Ú «—¥»√’ ÿ«√√≥“√“¡
ÒÒ.Û «—¥·À≈¡ ÿ«√√≥“√“¡
ÒÒ.Ù «—¥¿Ÿ‡¢“∑Õß
ÒÒ.ı «—¥∫àÕæÿ∑∏“√“¡
ÒÒ.ˆ «—¥∫“ß√—°…å
ÒÒ.˜ «—¥»√’∑«’ª
ÒÒ.¯ ‚∫ ∂å§“∑Õ≈‘°π—°∫ÿ≠·Õππ“
ÒÒ.˘ «—¥∫ÿ≥±√‘°“√“¡
ÒÒ.Ò «—¥·®âß
ÒÒ.ÒÒ «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å
ÒÒ.ÒÚ ‚∫ ∂å§“∑Õ≈‘°
ÒÒ.ÒÛ «—¥§ß§“√“¡
ÒÒ.ÒÙ «—¥ ¡ÿ∑√“√“¡
ÒÒ.Òı «—¥π“√“‡®√‘≠ ÿ¢
ÒÒ.Òˆ «—¥ √–‡°»
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ÒÒ.Ò˜ «—¥≈–‰¡
ÒÒ.Ò¯ «—¥§’√«’ ß°“√“¡
ÒÒ.Ò˘ «—¥§ÿ≥“√“¡
ÒÒ.Ú «—¥ª√–‡¥‘¡
ÒÒ.ÚÒ ¡— ¬‘¥πŸ√√ŸÕ‘Àå “π
ÒÒ.ÚÚ «—¥ ”‡√Á®
ÒÒ.ÚÛ «—¥§’√’¡“
ÒÒ.ÚÙ «—¥ —πµ‘«√“√“¡
ÒÚ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÚ.Ú˘ ∑’Ë °”Àπ¥‰«â ‡ ªì π ’ πÈ” ‡ß‘ π
„Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ÒÚ.Ò À¡«¥°“√∑“ß‡°“– ¡ÿ¬ ·¢«ß°“√∑“ß ÿ√“…Æ√å∏“π’ °√¡∑“ßÀ≈«ß
ÒÚ.Ú ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈·¡àπÈ”
ÒÚ.Û ∑’Ë ß«πª√–®”À¡Ÿà∫â“π (ªÉ“™â“∫“ß∑à“)
ÒÚ.Ù ∫â“πæ—°ª√–¡ßÕ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬ ∫â“πæ—°»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬ ¥à“π»ÿ≈°“°√
‡°“– ¡ÿ¬ ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈Õà“ß∑Õß ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬ Àπà«¬¡“≈“‡√’¬‡°“– ¡ÿ¬
·≈–∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‡°“– ¡ÿ¬
ÒÚ.ı ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬ ”π—°ß“π‡°…µ√Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬ ∑’«Ë “à °“√Õ”‡¿Õ
‡°“– ¡ÿ¬ ·≈–∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π
ÒÚ.ˆ »Ÿπ¬å∫√‘°“√≈Ÿ°§â“ “¢“‡°“– ¡ÿ¬ ∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)
ÒÚ.˜ ∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å‡©«ß
ÒÚ.¯ ‚√ßæ¬“∫“≈‡°“– ¡ÿ¬
ÒÚ.˘ ”π—°ß“π À°√≥å°“√‡°…µ√‡°“– ¡ÿ¬ ®”°—¥
ÒÚ.Ò ¥à“πµ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß
ÒÚ.ÒÒ ”π—°ß“π°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬
ÒÚ.ÒÚ °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§‡°“– ¡ÿ¬
ÒÚ.ÒÛ ”π—°ß“π «— ¥‘°“√·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“πÕ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬
ÒÚ.ÒÙ ”π—°ß“π‡∑»∫“≈µ”∫≈‡°“– ¡ÿ¬
ÒÚ.Òı ”π—°ß“πª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬
ÒÚ.Òˆ ·ºπ° ÒÛ °Õß°”°—∫ Û °Õß∫—ß§—∫°“√µ”√«®∑àÕß‡∑’Ë¬«
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ÒÚ.Ò˜
ÒÚ.Ò¯
ÒÚ.Ò˘
ÒÚ.Ú
ÒÚ.ÚÒ
ÒÚ.ÚÚ
ÒÚ.ÚÛ
ÒÚ.ÚÙ
ÒÚ.Úı
ÒÚ.Úˆ
ÒÚ.Ú˜
ÒÚ.Ú¯
ÒÚ.Ú˘

∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈≈‘ª–πâÕ¬
”π—°ß“π¢π àß®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ‡°“– ¡ÿ¬
∂“π’ Ÿ∫®à“¬πÈ” °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§‡°“– ¡ÿ¬
”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ “¢“‡°“– ¡ÿ¬
∑’Ë∑”°“√‰ª√…≥’¬å≈–‰¡
‚√ß‡º“¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬ ‡∑»∫“≈µ”∫≈‡°“– ¡ÿ¬
∑’Ë¥‘π‡√◊Õπ®”‡°“– ¡ÿ¬
∂“π’µ√«®Õ“°“»‡°“– ¡ÿ¬
∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈Àπâ“‡¡◊Õß
∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈µ≈‘Ëßß“¡
∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈¡–‡√Áµ
»“≈®—ßÀ«—¥‡°“– ¡ÿ¬
∂“π’‰øøÑ“‡°“– ¡ÿ¬ °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

1
√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π ßà ∑â“¬°Æ°√–∑√«ß
„Àâ„™â∫—ß§—∫º—ß‡¡◊Õß√«¡™ÿ¡™π‡°“– ¡ÿ¬ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’
æ.». ÚıÙ˘
∂ππµ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß ·∫àß‡ªìπ Ú ¢π“¥ §◊Õ
Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π ˆ “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ∑âÕß∑√“¬-ª≈“¬·À≈¡
‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ‚¬∏“∏‘°“√‡≈’¬∫À“¥‡©«ß
(∂ππ “¬ ° Ú) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»µ–«—πÕÕ° ∑‘»„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‚¬∏“∏‘°“√‡≈’¬∫À“¥‡©«ß (∂ππ “¬ ° Ú)
∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‚¬∏“∏‘°“√‡≈’¬∫À“¥‡©«ß
·≈–∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß ‡√‘¡Ë µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’∑Ë “ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ∑âÕß∑√“¬ ª≈“¬·À≈¡ (∂ππ “¬ ° Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘
∂ππ “¬ ° Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ π“¡∫‘π - «—¥æ—ß∫—«
‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ò ‰ª∑“ß∑‘»„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππÀ“¥‡©«ß-«—¥ «à“ßÕ“√¡≥å (∂ππ “¬ ° Ù)
∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÀ“¥‡©«ß - «—¥ «à“ßÕ“√¡≥å
‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫À“¥‡©«ß (∂ππ “¬ ° Ú)
∂ππ “¬ ° ı ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ∑’∫Ë √‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ÕË ∫√√®∫°—∫§≈Õß≈‘ª–πâÕ¬ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ
√–¬–ª√–¡“≥ ¯ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ∑’Ë∫√‘‡«≥∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù
∂ππ “¬ ° ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù
‡√‘Ë¡µâπ®“°∫√‘‡«≥∑’Ë∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Ù ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ° ·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜
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Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π Ò “¬ ‡ªì π ∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°Õà √â“ß„À¡à ‡√‘¡Ë µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜Û ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ Ú,¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ˜ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°
·≈–∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒˆ˘ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Û ‡¡µ√

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม
ในทองที่ตําบลบอผุด ตําบลแมน้ํา ตําบลอางทอง ตําบลลิปะนอย ตําบลหนาเมือง ตําบลมะเร็ต และตําบล
ตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและ
บริ เ วณที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ชนบท ในด า นการใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ย สิ น การคมนาคมและการขนส ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติก ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดย
กฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

