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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ จังหวัดภูเก็ต  และเกาะบริวารทั้งหมดภายใน 

แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้   

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง  การท่องเที่ยว   
การค้าและบริการ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ 
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกัน 
(๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

โบราณสถาน  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘ .๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสขีาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
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(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวและการประมง 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  มีเส้นทแยง 
สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  มีเส้นทแยง 
สีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเล 

(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  และหมายเลข  ๑๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑  ถึงหมายเลข  ๑๔.๓๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๕.๑  ถึงหมายเลข  ๑๕.๗๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(๑๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๖.๑  ถึงหมายเลข  ๑๖.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแตโ่รงงานที่ประกอบกิจการ  โดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) โรงฆ่าสัตว์ 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
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ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน
ประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ยกเว้นในบริเวณตามวรรคสาม  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ   
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) โรงฆ่าสัตว์ 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารจอดรถ 
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑๐) ตลาด 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

คลังสินค้า  การท่าเรือ  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ให้บริการแก่ชุมชน  อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมเก่ียวกับการประมง
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  ที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็น
มลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดลอ้ม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น 
ส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกิน 
ร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ยกเว้นในบริเวณตามวรรคห้า  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ
เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว   

เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ 
โครงการทั้งหมด 

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่อยู่ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากชายฝ่ังทะเล 
ถ้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  และเพื่อการ

อยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๖)  ดําเนินการอยู่ในการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโครงการเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม  (๗)  และ  (๘)  มิให้ใช้บังคับในกรณีการดําเนินการของการ
เคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ  เพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๖.๙  หมายเลข  ๖.๑๐  หมายเลข  ๖.๑๘  หมายเลข  
๖.๒๗  หมายเลข  ๖.๒๙  หมายเลข  ๖.๓๑  หมายเลข  ๖.๓๒  และหมายเลข  ๖.๓๓  ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้  ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย 
การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
และห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ไว้เพื่อความสมดุลของระบบ
นิเวศน์และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้ 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การท่องเที่ยว  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนให้ใช้เพิ่ม
ได้อีกไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่
กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่อยู่ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากชายฝ่ังทะเล 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวและการประมง  

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวหรือเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว   
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การประมงชายฝั่ง  ท่าเรือ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเล  หรือสาธารณประโยชน์  เว้นแต่โครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 
ดูแลรกัษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
ศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน 
หรอืเก่ียวข้องกับถนน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือเกษตรกรรมเท่านั้น 

ข้อ ๒๓ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 
และแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 
และแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  แนวชายฝั่งเกาะภูเก็ตและ 
สะพานสารสิน 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  สถานี
ตํารวจภูธรท่าฉัตรไชย  และโรงเรียนท่าฉัตรไชย 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองอู่ตะเภา  และแนวเขต 
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๑๕๓ 

  ด้านตะวันตก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  และแนวเขตอุทยานแห่งชาติ 
สิรินาถ   

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดวัดท่าฉัตรไชย  หมวดการทางท่าฉัตรไชย  แขวงการทางภูเก็ต 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๑๕๓ 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองอู่ตะเภา   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนทางเข้า  (บ้านคอเอน – บ้านสวนมะพร้าว)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  สถานีอนามัยตําบลไม้ขาว  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากเหนือ 



 
๒ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางเข้า 
(บ้านคอเอน – บ้านสวนมะพร้าว)  เส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  เส้นขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านด่านหยิดควน  ๕๐๐  หมู่  ๗  และถนนบ้านสวนมะพร้าว –  
บ้านด่านหยิด  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๑๕๓ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ถนน  ภก.  ๓๐๓๓   

แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม .   ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก   
ฟากตะวันตก  โรงเรียนบ้านไม้ขาว  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๓๓   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก   

  ด้านใต้ จดสถานีส่งวิทยุการเดินอากาศ  ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต   
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้  ฝั่งตะวันตก  ชุมสายโทรศัพท์สนามบินภูเก็ต  สถานีเติมน้ํามันอากาศยาน   
บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  รัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม 

  ด้านตะวันตก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๔  หมายเลข  ๗.๕  หมายเลข  ๗.๖  หมายเลข  ๗.๗   

หมายเลข  ๗.๙  หมายเลข  ๗.๑๑  หมายเลข  ๗.๑๒  และหมายเลข  ๗.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๑๕๓   
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองอู่ตะเภา  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนบ้านสวนมะพร้าว – บ้านด่านหยิด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากเหนือ   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากเหนือและฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๓๓  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก 



 
๓ 

  ด้านใต้ จดถนน   ภก .   ๓๐๓๓   แยกทางหลวงหมายเลข   ๔๐๒   
(กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  ฟากเหนือ     

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๓๓   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  เส้นขนาน 
ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๔๓  ถนน  ภก.  ๓๐๓๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒   
(กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  และ   

ถนน  ภก.  ๔๐๐๕  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๖ + ๐๐๐) – บ้านพารา  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนน  ภก .   ๔๐๐๕  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   

(กม.  ที่  ๑๖ + ๐๐๐) – บ้านพารา  ฟากตะวนัตก  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองพารา 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดสถานีส่งวิทยุการเดินอากาศ  ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต   

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้  ฝั่งตะวันตก  ชุมสายโทรศัพท์สนามบินภูเก็ต  สถานีเติมน้ํามันอากาศยาน   
บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  รัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   



 
๔ 

ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

 ๑.๙ ด้านเหนือ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  และสถานีส่งวิทยุการเดินอากาศ   
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้  ฝั่งตะวันตก  ชุมสายโทรศัพท์สนามบินภูเก็ต  สถานี 
เติมน้ํามันอากาศยาน  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  และศูนย์ควบคุม 
การบินภูเก็ต  รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖   
(สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑   
ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ถนนบ้านนาเหนือ – 
บ้านสาคู  ฟากเหนือ  ฟากตะวันออก  และฟากใต้ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่) 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน   
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บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากตะวันออก  สถานี 
อนามัยตําบลสาคู  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖   
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และ 
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าควนเขาพระแทว 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยโรงเรียน 
ป่าครองชีพ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๒   ฟากตะ วันออก   
ซอยโรงเรียนป่าครองชีพ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากเหนือ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  วัดเมืองใหม่   
และโรงเรียนวัดเมืองใหม่ 

  ด้านใต้ จดโรงเรียนเมืองถลาง 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบางขนุน  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   

 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาสามเหล่ียม 
  ด้านตะวันออก จดถนนอ่าวปอ – หลังแดง  ฟากตะวันตก  และท่ีสาธารณะ 

เลียบชายฝั่งทะเล  บริเวณแหลมยาง 
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  ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  บริเวณแหลมยาง  แนวชายฝั่ง 
เกาะภูเก็ต  ถนนบ้านอ่าวปอ – บ้านแหลมหลง  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนอ่าวปอ – หลังแดง  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านอ่าวปอ – บ้านแหลมหลง   

  ด้านตะวันตก จดถนนอ่าวปอ – หลังแดง  ฟากตะวันออก  และแนวเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาสามเหล่ียม 

 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๔,๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗   

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบ 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๗   

แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าเขาสามเหล่ียม 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๗   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  เส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๐๗   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอ่าวปอ – 
หลังแดง  บรรจบกับถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) –  
บ้านอ่าวปอ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
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(กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ฟากเหนือและฟากใต้ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง  เส้นตั้งฉาก 
กับถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนชุมเพาะ – หลังแดง  บรรจบกับถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) –  
บ้านอ่าวปอ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
(กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๗   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ   

 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง 
  ด้านตะวันตก จดที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเลอันดามัน  และแนวชายฝั่ง 

เกาะภูเก็ต 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑๔   

ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอ่าวปอ – 

คลิปวิว 
  ด้านตะวันออก จดถนนอ่าวปอ – คลิปวิว  ฟากตะวันตก  และที่สาธารณะ 

เลียบชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวปอ  และบริเวณแหลมอ่าวปอ 
  ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง 
 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองพารา   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
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  ด้านตะวันออก จดถนน  ภก .   ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
(กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบ้านบางโรง  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) –  
บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง  และ 
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗   

 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากใต้  เส้นขนาน 
ระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายบ้านพรุสมภาร  ถนนงานทวี – พรุสมภาร  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนงานทวี – พรุสมภาร   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   



 
๙ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  และถนนสายบ้านพรุสมภาร  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จด เ ส้ น ตั้ ง ฉ า ก กับท า งหลว งแผ่ นดิ นหมาย เ ลข   ๔๐๒   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และการประปาเทพกระษัตรี 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนสายน้ําตกโตนไทร  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๒   ฟากตะ วันออก   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายนํ้าตกโตนไทร  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสน้ขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  โรงพยาบาลถลาง  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอถลาง  วัดพระทอง  (พระผุด)   
และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนงานทวี – พรุสมภาร  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง   

เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  เส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านป่าสัก –  
บ้านโคกโตนด  บรรจบกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) –  
บ้านลายัน – บ้านในทอน  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   



 
๑๐ 

เส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  และบริเวณโคกชนะพม่า  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   
ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  บรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  เส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  บรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๐  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  บรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม   
“จุติ – ก้องอนุสรณ์”  และถนนบ้านป่าสัก – บ้านโคกโตนด  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕   
ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันตก  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 
อําเภอกะทู้กับอําเภอถลาง 

  ด้านตะวันตก จดที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเลอันดามัน  และแนวชายฝั่ง 
เกาะภูเก็ต   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้มและบริเวณหมายเลข  ๙.๒๑   
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 

 ๑.๒๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนทางเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   



 
๑๑ 

ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  โรงเรียนบ้านป่าคลอก  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าเลนคลองบางโรง 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้า 
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ถนนทางเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)   
ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนทางเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗   

 ๑.๒๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากใต้  โรงเรียน 
วัดเทพกระษัตรี  และวัดเทพกระษัตรี  (บ้านดอน) 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๐  และเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   

ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  บรรจบกับทางหลวง 



 
๑๒ 

แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐ 
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   

 ๑.๒๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๒๗   ฟากตะวันตก   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ   
๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
(กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗   

 ๑.๒๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๓   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด   



 
๑๓ 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  บริเวณแหลมยามู   
และแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต   

  ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นทะเลอันดามัน  เส้นขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) –  
บ้านผักฉีด  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
(กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๒๗   ฟากตะวันออก   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
(กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๑.๒๖ ด้านเหนอื จดถนน   ภก .   ๓๐๒๘   แยกทางหลวงหมายเลข   ๔๐๒   
(กม.  ที่  ๑๖ + ๒๐๐) – บ้านลิพอนเขาล้าน  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่าเรือ 



 
๑๔ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๒   ฟากตะ วันออก   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  และสถานีอนามัยตาํบลศรีสุนทร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๒๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่ง 

ถนน  ภก.  ๓๐๒๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๑๖ + ๒๐๐) – บ้านลิพอนเขาล้าน  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 
บ้านลิพอน  วัดศรีสุนทร  (ลิพอน)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และวัดท่าเรือ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และเส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เป็นระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  และ 



 
๑๕ 

เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ไปทางฟากเหนือ  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  บรรจบกับ 
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   

 ๑.๒๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากใต้  วัดอนามัยเกษม   
โรงเรียนบ้านบางเทา  มัสยิดบูการ่อม  (บ้านบางเทา)  ถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้  การประปาเทศบาล 
ตําบลเชิงทะเล  และโรงเรียนบ้านเชิงทะเล  (ตันติวิท) 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา  และเส้นขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๙ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกะทู้กับอําเภอถลาง   

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกมลา   
ซอย  ๑ 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ ป่าเทือกเขากมลา   
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา   
  ด้านตะวันตก จดที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเลอันดามัน  และแนวชายฝั่ง 

เกาะภูเก็ต   
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๒.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  บริเวณหมายเลข  ๙.๓๒   

ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๕.๒๓  และหมายเลข  ๑๕.๒๔  ที่กําหนดไว้ 
เป็นสีน้ําเงิน 

 ๑.๓๐ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่ง 
ซอยห่านฝร่ัง  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบกับ 
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่าเรือ  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่าเรือ   

  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับ 
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนรัษฎานุสรณ์   



 
๑๖ 

และเส้นตั้งฉากกับถนนรัษฎานุสรณ์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนรัษฎานุสรณ์  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนรัษฎานุสรณ์  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนรัษฎานุสรณ์  ฟากเหนือ  และโรงเรียนบ้านกู้กู 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งถนนประชาสามัคคี  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านแหลมหิน – บ้านท่าเทียบเรือประมง 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๓๐๐๑   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๗ + ๙๐๐) – บ้านทุ่งทอง  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร   
สถานีอนามัยตําบลเกาะแก้ว  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน 
เข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

 ๑.๓๑ ด้านเหนือ จดซอยห่านฝร่ัง  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒   

  ด้านใต้ จดถนนเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช  ฟากเหนือ 



 
๑๗ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒   

 ๑.๓๒ ด้านเหนือ จดถนนเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช   

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  และ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)   
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าเทือกเขากมลา  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
(ตอนทางเลี่ยงเมือง)  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   

 ๑.๓๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๓๐๐๑  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒   
(กม.  ที่  ๗ + ๙๐๐) – บ้านทุ่งทอง  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านแหลมหิน –  
บ้านท่าเทียบเรือประมง  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร  และโรงเรียนบ้านสะปํา  (มงคลวิทยา)   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภูเก็ต  ๑  โรงไฟฟ้าดีเซลภูเก็ต   
สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต  ๑  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   

  ด้านใต้ จดคลองบางใหญ่   ฝั่ ง เห นือ   และถนนบ้านสามกอง  –  
สถาบันราชภัฏภูเก็ต  ฟากเหนือ 



 
๑๘ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
(ตอนทางเลี่ยงเมือง)  เป็นระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙ .๓๕  และหมายเลข  ๙ .๓๖  ที่ กําหนดไว้ 
เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๕.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๑.๓๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๙  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายเดิม) 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม) 

  ด้านใต้ จดถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ฟากเหนือ  วัดกะทู้  ศาลเจ้าต่องย่องสู  ห้องสมุดประชาชน  อําเภอกะทู้   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับถนนทางเข้าคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟล็อคปาล์ม  เป็นระยะ   
๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายเดิม)  โรงเรียนบ้านกะทู้  ถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายเดิม)  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)   
ไปทางทิศเหนือ  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ 



 
๑๙ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร   

 ๑.๓๕ ด้านเหนือ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 
อันดามัน 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
  ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  ถนนเทพประทาน   

(รอบเกาะสิเหร่)  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และถนนบ้านศรีสุทัศน์ – บ้านเกาะสิเหร่  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน 
 ๑.๓๖ ด้านเหนือ จดถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)   
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายใหม่)  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)   
เป็นระยะ  ๑ ,๑๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)   

 ๑.๓๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนพิศิษฐ์กรณีย์  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓๘ ด้านเหนือ จดถนนรัษฎานุสรณ์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนรัษฎานุสรณ์  ฟากตะวันตก  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน 



 
๒๐ 

  ด้านใต้ จดถนนบ้านศรีสุทัศน์ – บ้านเกาะสิเหร่  ฟากเหนือ  ถนนอําเภอ   
ฟากตะวันออก  ถนนนริศร  ฟากเหนือ  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   
และถนนดํารง  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนสตรีภูเก็ต  คลองบางใหญ่  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนาน 
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทพกระษัตรี  วัดโฆษิตวิหาร  (วัดเชิงคีรี)  และเส้นขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว   
บริเวณหมายเลข  ๑๔.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๑๕.๓๘  หมายเลข  ๑๕.๔๓   
หมายเลข  ๑๕.๔๔  หมายเลข  ๑๕.๔๕  หมายเลข  ๑๕.๔๖  หมายเลข  ๑๕.๔๙  หมายเลข  ๑๕.๕๐   
หมายเลข  ๑๕.๕๑  และหมายเลข  ๑๕.๕๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๑.๓๙ ด้านเหนือ จดถนนบ้านกะทู้ – สามกอง  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง) 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายใหม่)  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๐  (สายเดิม)  คลองเก็ตโฮ่  ฝั่ งใต้  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม )   
ฟากตะวันออก 

 ๑.๔๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  โรงเรียนกะทู้วิทยา 
และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๙  (กะทู้)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ที่จุดซึ่ง 
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายใหม่)  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)   



 
๒๑ 

เป็นระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากใต้  และวัดอนุภาษกฤษฎาราม   
(วัดเก็ตโฮ่) 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากตะวันตก   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวิชิตสงคราม  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  (สายใหม่)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๑  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๑  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค  สถานีควบคุมการจ่ายไฟภูเก็ต  ๒  สถานีไฟฟ้าย่อย  ภูเก็ต  ๒  เส้นตั้งฉากกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยตาเอียด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒   
โฉนดเลขท่ี  ๗๙๓๘๐,  ๖๑๕๓๓,  ๓๕๒๓๓,  ๖๑๓๕๔,  ๔๔๐๖๗,  ๘๓๑๔๘,  ๔๔๐๖๖,  นส.  ๓  เลขที่  ๑๐   
โฉนดเลขที่  ๓๕๘๙๗,  ๓๕๙๐๒,  นส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๐๑  โฉนดเลขที่  ๓๕๙๐๑  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๔๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๔๑ ด้านเหนือ จดคลองบางใหญ่  ฝั่งใต้  เขารัง  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   
ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดถนนคอซิมบ้ี  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนแม่หลวน  ฟากเหนือ  ถนนวิชิตสงคราม  ฟากเหนือ   

และสนามกีฬาสุระกุล 



 
๒๒ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)   
ฟากตะวันออก 
 ๑.๔๒ ด้านเหนือ จดถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
  ด้านตะวันตก จดถนนนาใน  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔๓ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และถนนวิชิตสงคราม  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนวิชิตสงคราม  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนแม่หลวน   

บรรจบกับถนนวิชิตสงคราม  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนวิชิตสงคราม  เป็นระยะ   
๒๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวิชิตสงคราม  ถนนพัฒนา  ฟากตะวันตก   
ถนนพัฒนา  ซอย  ๓  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเจ้าฟ้า  สวนเฉลิมพระเกียรติ 
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เส้นตั้งฉากกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งถนนพัฒนาท้องถิ่นบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  และซอยตาเอียด  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  (สายใหม่)   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
(สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๔.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 



 
๒๓ 

 ๑.๔๔ ด้านเหนือ จดถนนบ้านศรีสุทัศน์ – บ้านเกาะสิเหร่  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทพประทาน  (รอบเกาะสิเหร่)  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

เกาะสิเหร่  สถานีอนามัยตําบลรัษฎา  ถนนมะลิแก้ว  ฟากตะวันตก  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
  ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  ถนนเทพประทาน 

หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก  ฟากเหนือ  แนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  และคลองท่าจนี  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน   

และวัดเกาะสิเหร่ 
 ๑.๔๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทวีวงศ์ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
 ๑.๔๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอ๋องซิมผ่าย   

เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวีระพงษ์หงษ์หยก  เส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสุรินทร์  ซอย  ๒  และเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศรีสุทัศน์ 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  และสะพานหิน 
  ด้านตะวันตก จดถนนภูเก็ต   ฟากตะวันออก   และสถานีตํารวจน้ํ า   ๓   

กองกํากับการ  ๘  กองบังคับการตํารวจน้ํา 
 ๑.๔๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด  และทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด  และ 

เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘ 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะตะน้อย   

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนโคกโตนด  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนกะตะ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท้ายนา  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘   
ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะรน  ถนนหลวงพ่อฉ้วน  ฟากใต้   



 
๒๔ 

สถานีอนามัยตําบลกะรน  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหลวง 
พ่อฉ้วน  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๘  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะรน   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากใต้  และถนนปฏัก  ซอย  ๒๔  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนปฏัก  ซอย  ๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๒๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖๒  และหมายเลข  ๙.๖๖  ที่กําหนดไว้เป็น 
สีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๔.๒๗  และหมายเลข  ๑๔.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๑.๔๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพัฒนาท้องถิ่นบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  และป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองมุดง 

  ด้านตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองมุดง  และเส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑ 

  ด้านใต้ จดซอยป่าหล่าย  ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  บรรจบกับถนนสาย   
ก  ๓  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

 ๑.๔๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนนหลวงพ่อแช่ม  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  โรงเรียนบ้านฉลอง  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งถนนหลวงพ่อแช่มบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหลวงพ่อแช่ม  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ   



 
๒๕ 

๑,๓๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ถนนหลวงพ่อแช่ม ฟากใต้  และ 
วัดไชยธาราราม  (วัดฉลอง) 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  วัดลัฏฐิวนาราม   
(วัดใต้)  โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  และที่สาธารณะ 
เลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 

  ด้านใต้ จดถนนอ่าวฉลอง  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๑  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุด 
ซึ่งบริเวณถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑ 

 ๑.๕๐ ด้านเหนือ จดเสน้ตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากซอยบ้านบ่อแร่  (ทางเข้ามัสยิดกียามุตดีน)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  ฟากใต้ 
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และแนวเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ  ป่าเลนคลองเกาะผี   

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองเกาะผี  แนวชายฝั่งทะเล   
ซึ่งเป็นทะเลอันดามัน  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน   

  ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  แนวชายฝั่งทะเล 
ซึ่งเป็นทะเลอันดามัน  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเข้าศูนย์ 
พัฒนาประมงฝั่งทะเลอันดามัน  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  ฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือ 



 
๒๖ 

ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๓  และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ําบ่อ 

 ๑.๕๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๔  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๔  ฟากตะวันตก  หมวดการทางราไวย์  (เดิม)  และสวนสาธารณะกรมทางหลวง 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านใสยวน – บ้านกะตะ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๒๓๓   ฟากตะวันออก 
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านใสยวน – บ้านกะตะ  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๔.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๕๒ ด้านเหนือ จดถนนอ่าวฉลอง  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  และมัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ 
  ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  และถนนเข้าหาดราไวย์   

ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ฟากตะวันออก  สถานีอนามัย 

ตําบลราไวย์  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากเหนือ 
 ๑.๕๓ ด้านเหนือ จดเขาขาดและท่ีสงวนเลี้ยงสัตว์ตําบลวิชิต  (อ่าวมะขาม)   

ถนนบ้านอ่าวยน – บ้านเขาขาด  ฟากตะวันตก  และฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๑๒๙  ที่จุดซึ่งถนนบ้านอ่าวยน – บ้านเขาขาด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 



 
๒๗ 

  ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่ งทะเลอันดามัน  ศูนย์ชีววิทยา 
ทางทะเลภูเก็ต  สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล  และแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 

  ด้านตะวันตก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑.๕๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด  เส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านราไวย์ – บ้านในหาน  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  
เป็นระยะ  ๖๒๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากใต้  ถนนบ้านราไวย์ – บ้านในหาน   
ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  เส้นขนาน 
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ฝากตะวันตก   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดที่สงวนเลี้ยงสัตว์แหลมพรหมเทพ  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 
อันดามัน  ที่สงวนเลี้ยงสัตว์หนองหาน  ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขาแดง  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน   
และสํานักสงฆ์ในหาน 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๔.๓๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๑.๕๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเข้าหาดราไวย์  ฟากใต้  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 

อันดามัน   
  ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  ที่สงวนเลี้ยงสัตว์แหลมพรหมเทพ   

และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก   



 
๒๘ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๔๓ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๓๓   

แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก   
  ด้านใต้ จดถนน   ภก .   ๓๐๓๓   แยกทางหลวงหมายเลข   ๔๐๒   

(กม. ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนน   ภก .   ๓๐๓๓   แยกทางหลวงหมายเลข   ๔๐๒   

(กม. ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ที่จุด 

ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑   
ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๓๑   ฟากตะวันตก   
วัดมงคลวราราม  และโรงเรียนวัดมงคลวราราม 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๑ 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒ 
  ด้านใต้ จดซอยโรงเรียนป่าครองชีพ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนบ้านนาเหนือ – บ้านสาคู  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – 
บ้านลายัน – บ้านในทอน 



 
๒๙ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนน  ภก .   ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   

(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ฟากเหนือ  และถนนบ้านนาเหนือ – บ้านสาคู  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านนาเหนือ – บ้านสาคู  ฟากตะวันออก   
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๗   

แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาสามเหล่ียม   
และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านอ่าวปอ – บ้านแหลมหลง 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอ่าวปอ – หลังแดง 
ถนนบ้านอ่าวปอ – บ้านแหลมหลง  ฟากเหนือ  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอ่าวปอ – คลิปวิว 
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง  และถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
(กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข   
๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอ่าวปอ – หลังแดง  บรรจบกับถนน   
ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ฟากเหนือ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) –  
บ้านอ่าวปอ  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนน  ภก .   ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม. ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง  ถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข   
๔๐๓๑  (กม. ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ที่จุดซึ่งอยู่บริเวณด้านเหนือของโรงเรียนบ้านในทอน   
และโรงเรียนบ้านในทอน 

  ด้านตะวันตก จดถนน  ภก .   ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ฟากตะวันออก   



 
๓๐ 

 ๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และโรงเรียนบ้านบางโรง 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม. ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗   

 ๒.๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนนงานทวี – พรุสมภาร  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  วัดพระทอง  (พระผุด)  โรงพยาบาลถลาง  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอถลาง 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนนสายนํ้าตกโตนไทร  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  บริเวณหมายเลข  ๙.๑๘   
และหมายเลข  ๙.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๑๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๕.๙  หมายเลข  ๑๕.๑๐  และหมายเลข  ๑๕.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   

 ๒.๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   



 
๓๑ 

ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   
และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗ 

 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข   
๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านป่าสัก – บ้านโคกโตนด   
บรรจบกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑ (กม. ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน   
ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่ ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม. ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านป่าสัก – บ้านโคกโตนด   
บรรจบกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม. ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน   
ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่ ๕ + ๖๐๐) –  
บ้านลายัน – บ้านในทอน  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน 

 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  และเส้นขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน   



 
๓๒ 

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๐  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๐  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ฟากตะวันตก   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐   
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม. ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม. ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗   

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล  และทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากตะวันออก 



 
๓๓ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้และฟากตะวันตก  และวัดเชิงทะเล 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๕  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๑๘  และหมายเลข  ๑๕.๒๐  ที่กําหนดไว้ 

เป็นสีน้ําเงิน   
 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ 

ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  และวัดท่าเรือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  และ 
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  บริเวณหมายเลข  ๙.๒๙
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๑๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน 

 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 



 
๓๔ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุด 

ซึ่งถนนบ้านหัวควน  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก  และถนนบ้านหัวควน   
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๒๓๓ 

  ด้านใต้ จดถนนโคกยาง  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุดซึ่งถนนโคกยางบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๒๓๓  และสถานีอนามัยตําบลกมลา 

 ๒.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ 
ห่างจากถนน  ภก.  ๓๐๐๑  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม. ที่  ๗ + ๙๐๐) – บ้านทุ่งทอง  บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒ ที่จุด 
ซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๓๐๐๑  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๗ + ๙๐๐) – บ้านทุ่งทอง   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  และโรงเรียนบ้านสะปํา  (มงคลวิทยา) 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 



 
๓๕ 

 ๒.๑๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทาง 
เลี่ยงเมือง)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)  เป็นระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง) 

  ด้านใต้ จดถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)   

ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๙ ด้านเหนือ จดโรงไฟฟ้าดีเซลภูเก็ต  สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต  ๑  เส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งถนนประชาสามัคคีบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 

  ด้านใต้ จดถนนรัษฎานุสรณ์  ฟากเหนือ  และถนนบ้านสามกอง –  
สถาบันราชภัฏภูเก็ต  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒   

 ๒.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  โรงเรียนบ้านกะทู้  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ฟากตะวันตก   
และโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากเหนือ 



 
๓๖ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  

 ๒.๒๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม) 

 ๒.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายใหม่)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายใหม่)  เป็นระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

  ด้านใต ้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่) 

  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนกะทู้วิทยา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๙  (กะทู้)   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๒.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  ฟากใต้  และโรงเรียนเทศบาล 

บ้านสามกอง  (วิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 
  ด้านตะวันออก จดถนนเยาวราช  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  และ 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนทุ่งคา  ฟากเหนือ 



 
๓๗ 

  ด้านตะวันตก จดถนนคอซิมบ้ี  ฟากตะวันออก  เขารัง  คลองบางใหญ่   
ฝั่งตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง) 

 ๒.๒๔ ด้านเหนือ จดถนนบ้านสามกอง – สถาบันราชภัฏภูเก็ต  ฟากใต้  คลองบางใหญ่   
ฝั่งใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และถนนรัษฎานุสรณ์   
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  วัดโฆษิตวิหาร  (วัดเชิงคีรี)  และคลองบางใหญ่  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต ้ จดโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ถนนเทพกระษัตรี  ฟากตะวันออก   
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และถนนโกมารภัจจ์  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนเยาวราช  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนทวีวงศ์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ถนนทวีวงศ์  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับถนนพิศิษฐ์กรณีย์   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนนาใน  บรรจบกับถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนนพิศิษฐ์กรณีย์  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนาใน   
เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไสนํ้าเย็น  และถนนนาใน  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด  และ 
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทวีวงศ์ 

  ด้านตะวันตก จดถนนทวีวงศ์  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๔๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข   

๑๕.๓๓  หมายเลข  ๑๕.๓๔  หมายเลข  ๑๕.๓๕  และหมายเลข  ๑๕.๕๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
และบริเวณหมายเลข  ๑๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู 

 ๒.๒๖ ด้านเหนือ จดถนนทุ่งคา  ฟากใต้  และถนนดํารง  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนมนตรี  ฟากตะวันตก 



 
๓๘ 

  ด้านใต้ จดถนนดีบุก  ฟากเหนือ  คลองบางใหญ่  ฝั่งตะวันออก  ลําราง 
สาธารณะ  ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนดีบุก  วัดมงคลนิมิต  และโรงเรียน 
พุทธมงคลนิมิต 

  ด้านตะวันตก จดถนนเยาวราช  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๗ ด้านเหนือ จดถนนแม่หลวน  ฟากใต้  และถนนทุ่งคา  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสตูล  ฟากตะวันตก  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา   

(ในพระอุปถัมภ์)  ถนนกระบ่ี  ฟากเหนือ  และถนนพัฒนา  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวิชิตสงคราม 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนวิชิตสงครามที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนแม่หลวน 

บรรจบกับถนนวิชิตสงคราม  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนวิชิตสงคราม  เป็นระยะ   
๒๐๐  เมตร 

 ๒.๒๘ ด้านเหนือ จดถนนวิชิตสงคราม  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนวิชิตสงคราม  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒๙ ด้านเหนือ จดถนนนริศร  ฟากใต้  และหอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต 
  ด้านตะวันออก จดถนนอําเภอ  ฟากตะวันตก  ถนนศรีสุทัศน์  ฟากใต้  และ 

ถนนวานิช  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนศรีเสนา  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับหลักเขตที่  ๘   

ของเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ไปยังหลักเขตที่  ๗  ของเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเขต 
เทศบาลนครภูเก็ต  เป็นระยะ  ๑๒๕  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศรีสุทัศน์   
และเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสุรินทร์  ซอย  ๒ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวีระพงษ์หงษ์หยก   
และถนนสุรินทร์  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓๐ ด้านเหนือ จดถนนพัฒนา  ซอย  ๓  ฟากใต้  และถนนบางกอก  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนพูนผล  ฟากตะวันตก  และถนนศักดิ เดช  ซอย  ๑   

ฟากตะวันตก 



 
๓๙ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองเกาะผี  และถนนศักดิเดช   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนเจ้าฟ้า  ฟากตะวันตก  สวนเฉลิมพระเกียรติ  และ 
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเจ้าฟ้า 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๕๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๒.๓๑ ด้านเหนือ จดถนนกระ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนภูเก็ต  ฟากตะวันตก  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว   

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต  สํานักงานศุลกากรภูมิภาคที่  ๔  ด่านศุลกากรภูเก็ต  สํานักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  และด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนกระ  ฟากตะวันออก  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 ๒.๓๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเจ้าฟ้า   

สวนเฉลิมพระเกียรติ และถนนศักดิเดช  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองเกาะผี 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยบ้านบ่อแร่   

(ทางเข้ามัสยิดกียามุตดีน)  ถนนบ้านอ่าวยน – บ้านเขาขาด  ฟากตะวันตก  เขาขาด  และที่สงวนเล้ียงสัตว์ 
ตําบลวิชิต  (อ่าวมะขาม) 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองมุดง  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพัฒนาท้องถิ่นบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข   ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  วัดเทพนิมิตร  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนเจ้าฟ้า 

 ๒.๓๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  เป็นระยะ   
๗๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๒  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑ 



 
๔๐ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ   
๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒ 

 ๒.๓๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ   
๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองมุดง 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  และซอยตาเอียด  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๒.๓๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะรน   

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะรน   



 
๔๑ 

ถนนหลวงพ่อฉ้วน  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะรน  เส้นขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท้ายนา  ถนนเทศขวัญ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนกะตะ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนโคกโตนด  และเส้นขนาน 
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะตะน้อย 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
  ด้านตะวันตก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  และถนนกะรน 

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๗๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๒.๓๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่ง 

บริเวณถนนเข้าวัดไชยธาราราม  (วัดฉลอง)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก   
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และโรงเรียนบ้านฉลอง 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนเข้าวัดไชยธาราราม  (วัดฉลอง)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑ 

 ๒.๓๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  ถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑ 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก  สถานีอนามัยตําบลฉลอง  สถานีตํารวจภูธรตําบลฉลอง  และทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑ 



 
๔๒ 

 ๒.๓๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๘ 

  ด้านตะวันออก จดถนนโคกโตนด  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนโคกโตนด  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนโคกโตนด 
 ๒.๔๐ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ฟากตะวันตก 
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  โรงเรียน  อบจ.   
เมืองภูเก็ต  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๔ 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๔  ไปทางทิศใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๔ 

 ๒.๔๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านราไวย์ – บ้านในหาน  ฟากตะวันออก  เส้นขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๔๓ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดสถานีส่งวิทยุการเดินอากาศ  ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต   
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้  ฝั่งตะวันตก  ชุมสายโทรศัพท์สนามบินภูเก็ต  สถานีเติมน้ํามันอากาศยาน   
บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  รัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงคมนาคม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ฟากตะวันตก  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  ฟากเหนือ   
และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ที่จุดซึ่งบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖   
(สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖ 

 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  สํานักงานสาธารณสุข 
เมืองถลาง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ที่ทําการพัฒนาชุมชนอําเภอถลาง   
สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง  ศาลาประชาคมเทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  อําเภอถลาง  ที่ว่าการอําเภอถลาง   
สถานีตํารวจภูธรอําเภอถลาง  และห้องสมุดประชาชนอําเภอถลาง 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก 
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 



 
๔๔ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๔.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๓.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่ง 

บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 

  ด้านใต้ จดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒ 

 ๓.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสามแยกป่าตอง – กะทู้  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)   
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนทางเข้าคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ  ล็อคปาล์ม  ฟากเหนือ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐ 
(สายเดิม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เป็นระยะ   
๘๐๐  เมตร 



 
๔๕ 

 ๓.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดที่ว่าการอําเภอกะทู้  สํานักงานเกษตรอําเภอกะทู้และ 

สถานีตํารวจภูธรทุ่งทอง 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนกะทู้วิทยา  และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๙  (กะทู้) 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙   
ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๓.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต้  และโรงเรียน 
วัดสุวรรณคีรีวงก์ 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนทวีวงศ์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทวีวงศ์ 

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต้  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนทวีวงศ์  เป็นระยะ  
๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนทวีวงศ์  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดคลองบางใหญ่  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐   
(สายใหม่)  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  ฟากตะวันออก 

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  ฟากตะวันออก 
 ๓.๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนนาใน 

บรรจบกับถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนพิศิษฐ์กรณีย์  เป็นระยะ   
๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ฟากเหนือ  และถนนนาใน  ฟากตะวันตก 



 
๔๖ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไสนํ้าเย็น 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนาใน 
 ๓.๑๐ ด้านเหนือ จดสถานีตํารวจภูธรเมืองภูเก็ต  สถานีสื่อสารจังหวัดภูเก็ต  และ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทพกระษัตรี  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนทุ่งคา  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเยาวราช  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนทุ่งคา  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเยาวราช  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนดีบุก  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสตูล  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนดีบุก  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ถนนดี บุก   โรงเ รียนพุทธมงคลนิ มิตร   วัดมงคลนิ มิตร   ลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   ฝั่ ง ใต้   
ถนนเทพกระษัตรี  ฟากตะวันออก  และคลองบางใหญ่  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดถนนมนตรี  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนพังงา  ฟากเหนือ  ถนนภูเก็ต  ฟากตะวันตก  ถนนรัษฎา   

ฟากเหนือ  ถนนเยาวราช  ฟากตะวันออก  และถนนกระบ่ี  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสตูล  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนกระบี่  ฟากใต้  วัดขจรรังสรรค์  โรงเรียนเทศบาล 

วัดขจรรังสรรค์  ถนนเยาวราช  ฟากตะวันตก  ถนนรัษฎา  ฟากใต้  ถนนภูเก็ต  ฟากตะวันออก  ถนนพังงา 
ฟากใต้  ถนนมนตรี  ฟากตะวันออก  ถนนนริศร  ฟากใต้  แขวงการทางภูเก็ต  และสํานักงานเทศบาล 
นครภูเก็ต 

  ด้านตะวันออก จดถนนสุรินทร์  ฟากตะวันตก  ถนนอนุภาษภูเก็ตการ  ฟากใต้   
และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวีระพงษ์หงษ์หยก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวีระพงษ์หงส์หยก   
เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอ๋องซิมผ่าย  วัดถาวรคุณาราม  (วัดแสนสุข)  ถนนภูเก็ต   



 
๔๗ 

ฟากตะวันออก  ถนนกระ  ฟากเหนือ  ถนนพูนผล  ฟากตะวันออก  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   
ถนนบางกอก  ฟากเหนือ  และถนนพัฒนา  ซอย  ๓  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนพัฒนา  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๕๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนพัฒนาท้องถิ่น  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยสุขนิรันดร์ 

บรรจบกับถนนพัฒนาท้องถ่ิน  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพัฒนาท้องถ่ิน   
เป็นระยะ  ๓๓๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนาท้องถิ่น 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนาท้องถิ่น   
และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากซอยสุขนิรันดร์บรรจบกับถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน 
ทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง  เป็นระยะ  ๒๗๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางเข้า 
หมู่บ้านเมืองทอง  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนหลวงพ่อฉ้วนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนหลวงพ่อฉ้วน  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะรน 
 ๓.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท้ายนา 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท้ายนา 
  ด้านตะวันตก จดถนนกะตะ  ฟากตะวันออก  และถนนกะรน  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๖๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากใต้  สถานีอนามัย 

ตําบลฉลอง  และสถานีตํารวจภูธรฉลอง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  และ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 



 
๔๘ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔ 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  โรงเรียนเมืองภูเก็ต   
และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๔  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๔ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๗๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนโคกโตนด  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๘ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนโคกโตนด 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ 

คลังสินค้า  มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนเข้าศูนย์พัฒนาประมงฝั่งทะเลอันดามันบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  เป็นระยะ   
๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นทะเลอันดามัน  และที่สาธารณะ 
เลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  ที่จุดซึ่ง 
ถนนบ้านอ่าวยน – บ้านเขาขาด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  ฟากตะวันตก  ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  ฟากตะวันออก  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙   



 
๔๙ 

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านอ่าวยน - บ้านเขาขาด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙   
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๑๒๙  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๔.๓๑  หมายเลข  ๑๔.๓๒  และหมายเลข  ๑๔.๓๔   
ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๑๕.๖๙  หมายเลข  ๑๕.๗๑  และหมายเลข  ๑๕.๗๒   
ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  และเส้นขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๖  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ฟากตะวันออก  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ฟากตะวันออก  สถานี 
ส่งวิทยุการเดินอากาศ  ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ชุมสายโทรศัพท์ 
สนามบินภูเก็ต  สถานีเติมน้ํามันอากาศยาน  บริษัท  ปตท.  จํากัด  มหาชน  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต   
และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนงานทวี – พรุสมภาร  ฟากเหนือ 



 
๕๐ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนงานทวี – 
พรุสมภาร 

 ๕.๓ ที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๒๓๔  (บางส่วน)  กลุ่มเกษตรกร 
ทําสวนป่าคลอก 

 ๕.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๕  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เป็นระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก ๑ 
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านกะทู้ –  

บ้านสามกอง  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง) 
  ด้านใต้ จดถนนบ้านกะทู้ – บ้านสามกอง  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม) 
 ๕.๖ ด้านเหนือ จดถนนบ้านศรีสุทัศน์ – บ้านเกาะสิเหร่  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน 
  ด้านตะวันตก จดคลองท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๕.๕๙  และหมายเลข  ๑๕.๖๐  ที่กําหนดไว้เป็น 

สนี้ําเงิน 
 ๕.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน 
  ด้านตะวันออก จดคลองท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตชายฝั่งเกาะภูเก็ต 



 
๕๑ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครภูเก็ต  เส้นตั้งฉากกับหลักเขตที่  ๘   
ของเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ไปยังหลักเขตที่  ๗  ของเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขต 
เทศบาลนครภูเก็ต  เป็นระยะ  ๑๒๕  เมตร  ถนนศรีเสนา  ฟากใต้  และถนนวานิช  ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครภูเก็ต 
 ๕.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๘ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๑ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๘  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ด้านเหนือ จดคลองอู่ตะเภา  ฝั่งใต้  และแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านสวนมะพร้าว – บ้านด่านหยิด  ฟากตะวันตก   

เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านด่านหยิดควน  ๕๐๐  หมู่  ๗  เส้นขนานระยะ   
๗๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางเข้า   
(บ้านคอเอน – บ้านสวนมะพร้าว)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากใต้  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนน   ภก .   ๓๐๓๓   แยกทางหลวงหมายเลข   ๔๐๒   
(กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  ฟากเหนือ  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าเขาไม้พอกและป่าไม้แก้ว 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๓๓   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  เส้นขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านสวนมะพร้าว – บ้านด่านหยิด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ   
๗๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  แนวเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองอู่ตะเภา  และคลองอู่ตะเภา  ฝั่งใต้ 



 
๕๒ 

 ๖.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนทางเข้า  (บ้านคอเอน – บ้านสวนมะพร้าว)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตชายฝั่งเกาะภูเก็ต  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก  เป็นระยะ  ๗๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  และ 
โรงเรียนบ้านหมากปรก 

 ๖.๓ ด้านเหนือ จดถนน   ภก .   ๓๐๓๓   แยกทางหลวงหมายเลข   ๔๐๒   
(กม.  ที่  ๓๗  +  ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก  ฟากใต้  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาไม้พอกและป่าไม้แก้ว 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  ฟากเหนือ  สถานี 

ส่งวิทยุการเดินอากาศ  ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ชุมสายโทรศัพท์ 
สนามบินภูเก็ต  สถานีเติมน้ํามันอากาศยาน  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๓๐๓๓   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๓๗ + ๒๐๐) – บ้านสวนมะพร้าว – บ้านหมากปรก 

 ๖.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองพารา  ถนน  ภก.  ๔๐๐๕   

แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๖ + ๐๐๐) – บ้านพารา  ฟากตะวันตก  และศูนย์วิจัย 
และพัฒนาประมงชายฝั่งอันดามัน 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗ 
(กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  ไปทาง 



 
๕๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗ 
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐  +  ๔๐๐) –  
บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๔,๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๖.๕ ดา้นเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๖  (สายใหม่)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก 
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ   
๗๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลน 
คลองท่ามะพร้าว 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว  เส้นตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบางขนุน 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๑ 

 ๖.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือและฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๔,๒๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   



 
๕๔ 

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐  +  ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่ง 
อยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันตก  เสน้ตัง้ฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเข้าโรงเรียน 
วีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – 
บ้านผักฉีด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 



 
๕๕ 

หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒   
และถนน  ภก.  ๓๐๒๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒  (กม.  ที่  ๑๖ + ๒๐๐) – บ้านลิพานเขาล้าน   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  การประปาเทพกระษัตรี  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  สถานีทดลองยางถลาง  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางซอยโรงเรียนป่าครองชีพ  เส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าควนเขาพระแทว 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
และบริเวณหมายเลข  ๑๕.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๖.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นทะเลอันดามัน  และที่สาธารณะ 
เลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  บริเวณอ่าวกุ้ง 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาสามเหล่ียม 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๗   

แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่ ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  เส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๐๗   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนชุมเพาะ – หลังแดง   
บรรจบกับถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – 
บ้านอ่าวปอ  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง  เส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   



 
๕๖ 

(กม.  ที่  ๑๐ + ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากเหนือ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองพารา 
 ๖.๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบางขนุน  เส้นขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  โรงเรียนเมืองถลาง  และถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๑  ฟากเหนือ  ถนนสายบ้านพรุสมภาร  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากเหนือ   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  โคกชนะพม่า   
เส้นขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  และเส้นตั้งฉากกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ถนนบ้านป่าสัก – บ้านโคกโตนด  บรรจบกับถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  ภก.  ๔๐๑๘   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑   
(กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – บ้านลายัน – บ้านในทอน 



 
๕๗ 

 ๖.๙ เกาะแรด 
 ๖.๑๐ เกาะนาคาใหญ่ 
 ๖.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนน  ภก.  ๔๐๐๗  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๑๐  +  ๔๐๐) – บ้านอ่าวปอ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง 

  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นทะเลอันดามัน 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง  และโรงเรียน 

บ้านป่าคลอก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 

จากถนนเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และถนนเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์   
(ซอยท่าหลา)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนเข้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  (ซอยท่าหลา)  ฟากตะวันตก   
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๓   
แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๒๗   ฟากตะวันออก 
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๒๓๔  (บางส่วน)  กลุ่มเกษตรกรทําสวนป่าคลอก  และ 
วัดโสภณวนาราม  (วัดป่าคลอก) 



 
๕๘ 

 ๖.๑๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๑๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๓๑  (กม.  ที่  ๕ + ๖๐๐) – 
บ้านลายัน – บ้านในทอน  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งบริเวณถนน  ภก.  ๓๐๒๘  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒   
(กม.  ที่  ๑๖ + ๒๐๐) – บ้านลิพอนเขาล้าน  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๕  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  และวัดเทพกระษัตรี   
(บ้านดอน) 

 ๖.๑๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗   
(กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – บ้านผักฉีด  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และเส้นขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  ภก.  ๔๐๐๓  แยกทางหลวงหมายเลข  ๔๐๒๗  (กม.  ที่  ๓ + ๙๕๐) – 
บ้านผักฉีด 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตชายฝ่ังทะเล  ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน  และ 
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่าเรือ 



 
๕๙ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่าเรือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  และ 
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๗  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 
 ๖.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๕ 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านตะวนัตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๕ 
 ๖.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ฟากใต้  โรงเรียน 
บ้านม่าหนิก  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เป็นระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ฟากตะวันตก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  และแนวเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่าเรือ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ที่จุดซึ่งถนน 
เข้าโรงเรียนนานาชาติปริติชบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๐  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ซอยห่านฝร่ัง  ฟากเหนือ   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  และเส้นขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒  (ตอนทางเลี่ยงเมือง) 

  ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 



 
๖๐ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา  เส้นขนาน 
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕   
ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๖.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๕ 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกมลา  ซอย  ๑ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๘ เกาะมะพร้าวใหญ่ 
 ๖.๑๙ ด้านเหนือ จดแนวชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นทะเลอันดามัน 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน 
  ด้านใต้ จดถนนรัษฎานุสรณ์  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนรัษฎานุสรณ์  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒  บรรจบกับถนนรัษฎานุสรณ์  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎานุสรณ์  เป็นระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนรัษฎานุสรณ์  และเส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒ 

 ๖.๒๐ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายป่าตอง – 

กะทู้ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  และถนนทางเข้าคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟล็อคปาล์ม  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขากมลา  ถนนทางเข้า 

คลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟล็อคปาล์ม  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 



 
๖๑ 

แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๙  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายเดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากเหนือ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร  เส้นขนาน 
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๐  (สายใหม่)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต 
ภูเก็ต  โฉนดเลขที่  ๓๕๙๐๑,  นส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๐๑  และเลขที่  ๓๕๙๐๒  โฉนดเลขที่  ๓๕๘๙๗  และ   
นส.  ๓  เลขที่  ๑๐  เลขที่  ๔๔๐๖๖  เลขที่  ๘๓๑๔๘  เลขที่  ๔๔๐๖๗  เลขที่  ๖๑๓๕๓  เลขที่  ๖๑๓๕๔   
เลขที่  ๓๕๒๓๓  เลขที่  ๖๑๕๓๓  และเลขที่  ๗๙๓๘๐  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ซอยตาเอียดบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๒  เป็นระยะ  ๑๕๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑   
ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหลวงพ่อแช่ม 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๘ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด  โครงการ 
ชลประทานภูเก็ต  (อ่างเก็บน้ําบางวาด)  ถนนพิศิษฐ์กรณีย์  ฟากตะวันออก  วัดเชิงเทะเล  และเส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพิศิษฐ์กรณีย์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๙  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๙  เป็นระยะ   
๕๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๓๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 
หมายเลข  ๑๕.๓๙  และหมายเลข  ๑๕.๔๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๖.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนเทพประทาน  (รอบเกาะสิเหร่)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทพประทาน  (รอบเกาะสิเหร่)  ฟากตะวันตก 



 
๖๒ 

  ด้านใต้ จดถนนเทพประทาน  (รอบเกาะสิเหร่)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทพประทาน  (รอบเกาะสิเหร่)  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒๓ ด้านเหนือ จดซอยตาเอียด  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนหลวงพ่อแช่ม  ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๘ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๘  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
 ๖.๒๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองมุดง  และถนนสาย  ก  ๓ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองมุดง  และถนนทางเข้า 

หมู่บ้านเมืองทอง 
  ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  เส้นขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๒๑   ฟากตะวันออก   
ซอยป่าหล่าย  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑ 

 ๖.๒๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยบ้านบ่อแร่   
(ทางเข้ามัสยิดกียามุตดีน)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยบ้านบ่อแร่  (ทางเข้ามัสยิดกียามุตดีน)   
เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ําบ่อ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๒๓  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านอ่าวยน – บ้านเขาขาด   



 
๖๓ 

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๑๒๙  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๙  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนบ้านอ่าวยน – บ้านเขาขาด  ฟากเหนือ  และโรงเรียน 
แหลมพันวา 

  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านอ่าวยน – บ้านเขาขาด  ฟากตะวันออก  เขาขาด   
และที่สงวนเลี้ยงสัตว์ตําบลวิชิต  (อ่าวมะขาม) 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๖.๒๗ เกาะตะเภาใหญ่ 
 ๖.๒๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๘ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๔  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านใสยวน – บ้านกะตะ  ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉาก 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านราไวย์ – บ้านในหาน  บรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓   
เป็นระยะ  ๖๒๐  เมตร  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
 ๖.๒๙ เกาะโหลน 
 ๖.๓๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านใสยวน – 

บ้านกะตะ  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๒๔ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๒๓๓ 
  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านราไวย์ – บ้านในหาน  ฟากตะวันออก  และทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๔๒๓๓  ฟากตะวันออก 



 
๖๔ 

 ๖.๓๑ เกาะบอน 
 ๖.๓๒ เกาะเฮ 
 ๖.๓๓ เกาะราชาใหญ่ 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ ที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๑๕๓ 
 ๗.๒ ที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  ภก.  ๑๕๓ 
 ๗.๓ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 
 ๗.๔ พรุเจ๊ะสัน 
 ๗.๕ พรุจิก 
 ๗.๖ พรุแหลมหยุด 
 ๗.๗ พรุยาว 
 ๗.๘ เกาะนก 
 ๗.๙ พรุจวด 
 ๗.๑๐ เกาะลา 
 ๗.๑๑ พรุไม้ขาว 
 ๗.๑๒ พรุทุ่งเตียน 
 ๗.๑๓ พรุยายรัตน์ 
 ๗.๑๔ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล 
 ๗.๑๕ เกาะปาโย้ 
 ๗.๑๖ เกาะละวะน้อย 
 ๗.๑๗ เกาะงํา 
 ๗.๑๘ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลบริเวณแหลมขาด  บริเวณอ่าวกุ้ง  บริเวณแหลมยาง   

บริเวณอ่าวปอ  และบริเวณแหลมอ่าวปอ 
 ๗.๑๙ เกาะเฮ 
 ๗.๒๐ เกาะนาน 
 ๗.๒๑ เกาะแวะเล็ก  และเกาะแวะใหญ่ 



 
๖๕ 

 ๗.๒๒ เกาะนาคาน้อย 
 ๗.๒๓ ที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเลอันดามันบริเวณอ่าวเลพัง  บริเวณแหลมสน  และ 

บริเวณหาดสุรินทร์ 
 ๗.๒๔ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน  และบริเวณอ่าวแหลมยามู 
 ๗.๒๕ เกาะแพ 
 ๗.๒๖ เกาะยามู 
 ๗.๒๗ เกาะรังน้อย 
 ๗.๒๘ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันบริเวณอ่าวกมลา 
 ๗.๒๙ เกาะรังใหญ่ 
 ๗.๓๐ เกาะมะพร้าวน้อย 
 ๗.๓๑ เกาะหมาดหลี 
 ๗.๓๒ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันบริเวณอ่าวป่าตอง 
 ๗.๓๓ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๗.๓๔ เขารัง 
 ๗.๓๕ สนามกีฬาสุระกุล 
 ๗.๓๖ สนามกีฬาหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  (สนามชัย) 
 ๗.๓๗ สวนเฉลิมพระเกียรติ 
 ๗.๓๘ สะพานหิน 
 ๗.๓๙ หนองหาน  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๗.๔๐ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๗.๔๑ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๗.๔๒ เกาะตะเภาน้อย 
 ๗.๔๓ เขาขาดและที่สงวนเลี้ยงสัตว์ตําบลวิชิต  (อ่าวมะขาม) 
 ๗.๔๔ เกาะปู 
 ๗.๔๕ ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๗.๔๖ เกาะทะนาน 
 ๗.๔๗ สวนสาธารณะกรมทางหลวง 



 
๖๖ 

 ๗.๔๘ ที่สงวนเลี้ยงสัตว์หนองหาน  ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขาแดง  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่ง 
ทะเลอันดามัน 

 ๗.๔๙ ที่สงวนเลี้ยงสัตว์แหลมพรหมเทพ  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๗.๕๐ เกาะไม้ท่อน 
 ๗.๕๑ เกาะมัน 
 ๗.๕๒ เกาะแอว 
 ๗.๕๓ เกาะแก้วใหญ่ 
 ๗.๕๔ เกาะแก้วน้อย 
 ๗.๕๕ เกาะราชาน้อย 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว   

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองอู่ตะเภา 
 ๘.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาไม้พอกและป่าไม้แก้ว 
 ๘.๓ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 
 ๘.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองพารา  และป่าเขาสามเหล่ียม 
 ๘.๕ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบางขนุน 
 ๘.๖ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าควนเขาพระแทว 
 ๘.๗ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง 
 ๘.๘ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางโรง 
 ๘.๙ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองท่าเรือ 
 ๘.๑๐ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทอืกเขากมลา 
 ๘.๑๑ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – ป่าคลองท่าจีน 
 ๘.๑๒ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาโต๊ะแซะ 
 ๘.๑๓ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขานาคเกิด 
 ๘.๑๔ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองเกาะผี 
 ๘.๑๕ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองมุดง 
 ๘.๑๖ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเกาะโหลน 



 
๖๗ 

ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๕๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  หมายเลข  ๑๕.๔   
หมายเลข  ๑๕.๖  หมายเลข  ๑๕.๑๑  และหมายเลข  ๑๕.๖๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๙.๑ โรงเรียนท่าฉัตรไชย 
 ๙.๒ โรงเรียนบ้านคอเอน 
 ๙.๓ โรงเรียนหงส์หยกบํารุง 
 ๙.๔ โรงเรียนบ้านหมากปรก 
 ๙.๕ โรงเรียนบ้านไม้ขาว 
 ๙.๖ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 
 ๙.๗ โรงเรียนวัดมงคลวราราม 
 ๙.๘ โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 
 ๙.๙ โรงเรียนบ้านสาคู 

 ๙.๑๐ โรงเรียนบ้านพารา 
 ๙.๑๑ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 
 ๙.๑๒ โรงเรียนเมืองถลาง 
 ๙.๑๓ โรงเรียนบ้านบางโรง 
 ๙.๑๔ โรงเรียนบ้านในทอน 
 ๙.๑๕ โรงเรียนบ้านพรุจําปา 
 ๙.๑๖ โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 
 ๙.๑๗ โรงเรียนบ้านป่าคลอก 
 ๙.๑๘ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง  (ประถมศึกษา) 
 ๙.๑๙ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 
 ๙.๒๐ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 
 ๙.๒๑ โรงเรียนบ้านโคกโตนด 
 ๙.๒๒ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 
 ๙.๒๓ โรงเรียนบ้านลิพอน 



 
๖๘ 

 ๙.๒๔ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  “จุติ – ก้อง  อนุสรณ์” 
 ๙.๒๕ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุง 
 ๙.๒๖ โรงเรียนวัดศรีสุนทร  (มิตรภาพ  ๑๕) 
 ๙.๒๗ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล  (ตันติวิท) 
 ๙.๒๘ โรงเรียนบ้านม่าหนิก 
 ๙.๒๙ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 
 ๙.๓๐ โรงเรียนบ้านบางเทา 
 ๙.๓๑ โรงเรียนบ้านบางคู 
 ๙.๓๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๖  จังหวัดภูเก็ต 
 ๙.๓๓ โรงเรียนบ้านสะปํา  (มงคลวิทยา) 
 ๙.๓๔ โรงเรียน  อบจ.  บ้านไม้เรียบ  (ตันติโกวิทบํารุง) 
 ๙.๓๕ โรงเรียนบ้านทุ่งคา  (บุณยขจรประชาอาสา) 
 ๙.๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ๙.๓๗ โรงเรียนบ้านกะทู้ 
 ๙.๓๘ โรงเรียนกะทู้วิทยา  และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๒๙  (กะทู้) 
 ๙.๓๙ โรงเรียนบ้านกู้กู 
 ๙.๔๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง  (วิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 
 ๙.๔๑ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
 ๙.๔๒ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 
 ๙.๔๓ โรงเรียนบ้านบางทอง 
 ๙.๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ําเย็น 
 ๙.๔๕ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต 
 ๙.๔๖ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 ๙.๔๗ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
 ๙.๔๘ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 ๙.๔๙ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี  และโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 ๙.๕๐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา  (ในพระอุปถัมภ์ฯ) 



 
๖๙ 

 ๙.๕๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 ๙.๕๒ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต 
 ๙.๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 
 ๙.๕๔ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 
 ๙.๕๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 ๙.๕๖ โรงเรียน  อบจ.  บ้านตลาดเหนือ  (วันครู  ๒๕๐๒) 
 ๙.๕๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 
 ๙.๕๘ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
 ๙.๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 ๙.๖๐ โรงเรียนวัดเทพนิมิต 
 ๙.๖๑ โรงเรียน  อบจ.  บ้านนาบอน 
 ๙.๖๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 
 ๙.๖๓ โรงเรียนบ้านฉลอง 
 ๙.๖๔ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ําบ่อ 
 ๙.๖๕ โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 
 ๙.๖๖ โรงเรียนบ้านกะตะ 
 ๙.๖๗ โรงเรียน  อบจ.  เมืองภูเก็ต 
 ๙.๖๘ โรงเรียนแหลมพันวา 
 ๙.๖๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยว  และการประมง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑๐.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตจังหวัดพังงา 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต   

เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะนก  แนวชายฝั่งเกาะลา  เกาะเฮ  เกาะแรด  เกาะนาคาใหญ่   
เกาะนาคาน้อย  เกาะมะพร้าวใหญ่  และเกาะมะพร้าวน้อย 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากบริเวณแหลมพับผ้า  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๓๘๓๓๘.๔๒๖  
N  ๘๖๙๑๖๔.๓๑๐ 

  ด้านตะวันตก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  ฟากตะวันออก 



 
๗๐ 

 ๑๐.๒ จดแนวเขตจังหวัดพังงา  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะปาโย้ 
 ๑๐.๓ จดแนวเขตจังหวัดพังงา  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่ง 

เกาะละวะน้อย 
 ๑๐.๔ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะงํา 
 ๑๐.๕ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะนาน 
 ๑๐.๖ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะแวะเล็ก  และเกาะแวะใหญ่ 
 ๑๐.๗ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะแพ 
 ๑๐.๘ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะรังน้อย  และเกาะรังใหญ่ 
 ๑๐.๙ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะหมาดหลี 
 ๑๐.๑๐ ด้านเหนือ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  เส้นตั้งฉากกับแหลมน้ําบ่อ  บริเวณ 

พิกัดที่  E  ๔๓๕๒๙๙  N  ๘๖๖๑๑๙ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะตะเภาน้อย   

และเกาะตะเภาใหญ่  เส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  และเส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะโหลน  เกาะทะนาน 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะบอน  และเส้นตั้งฉากกับบริเวณที่สงวนเลี้ยงสัตว์   
แหลมพรหมเทพ  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๕๓๑๐  N  ๘๕๗๙๒๓ 

  ด้านตะวันตก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑๐.๑๑ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะไม้ท่อน 
 ๑๐.๑๒ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะแอว 
 ๑๐.๑๓ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะเฮ 
 ๑๐.๑๔ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะแก้วใหญ่  และเกาะแก้วน้อย 
 ๑๐.๑๕ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะราชาใหญ่ 
 ๑๐.๑๖ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะราชาน้อย 
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว   

ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝ่ังทะเล  มีรายการ 
ดังต่อไปนี้ 



 
๗๑ 

 ๑๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับบริเวณแนวเขตป่าเขารวกและป่าเขาเมือง   
บริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๐๔๓๔  N  ๘๘๗๙๙๘  ไปทางทิศตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากบริเวณป่าเทือกเขากมลา  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๑๙๑๑๑   

N  ๘๗๘๔๕๖  ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับแนวเขตเทศบาลเมืองป่าตอง  (หลักเขตที่  ๑)  

บริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๐๗๙๒  N  ๘๗๕๓๖๔  ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากบริเวณแหลมคอใสรอด  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๑๙๐๕๕   

N  ๘๗๒๔๒๙  ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑๑.๓ ด้านเหนือ จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  เส้นตั้งฉากบริเวณแหลมพับผ้า   

บริเวณพิกัดที่  E  ๔๓๘๓๓๘  N  ๘๖๙๑๖๔  ไปทางทิศตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากบริเวณแหลมน้ําบ่อ  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๓๕๒๙๙   

N  ๘๖๖๑๑๙  ไปทางทิศตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากบริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๑๘๘๗  N  ๘๖๘๔๖๓   

ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากบริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๓๐๓๐  N  ๘๖๒๓๘๔   

ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๔๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยง 

สีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล   
มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๗๒ 

 ๑๒.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตจังหวัดพังงา 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต  และสะพานเทพกระษัตรี  ฟาก 

ตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากบริเวณแนวเขตป่าเขารวก  และป่าเขาเมือง   

ไปทางทิศตะวันตก  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๐๔๓๔  N  ๘๘๗๙๙๘ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑๒.๒ ด้านเหนอื จดเส้นตั้งฉากบริเวณแนวเขตป่าเทือกเขากมลา  บริเวณพิกัด 

ที่  E  ๔๑๙๑๑๑  N  ๘๗๘๔๕๖  ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดแนวเส้นตั้งฉาก  แนวเขตเทศบาลเมืองป่าตอง  (หลักเขตที่  ๑)   

ที่  E  ๔๒๐๗๙๒  N  ๘๗๕๓๖๔  ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑๒.๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้ งฉากบริเวณแหลมคอใสรอด   บริเวณพิ กัดที่   

E  ๔๑๙๐๕๕  N  ๘๗๒๔๒๙  ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉาก  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๑๘๘๗  N  ๘๖๘๔๖๓   

ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
 ๑๒.๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉาก  บริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๓๐๓๐  N  ๘๖๒๓๘๔   

ไปทางทิศตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากบริเวณท่ีสงวนเลี้ยงสัตว์แหลมพรหมเทพ   

บริเวณพิกัดที่  E  ๔๒๕๓๑๐  N  ๘๕๖๕๗๙  เส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๕๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  และหมายเลข  ๑๓.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๗๓ 

 ๑๓.๑ โคกชนะพม่า 
 ๑๓.๒ บ้านพระยาวิชิตสงคราม  (เมืองถลางเก่า) 
๑๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๔.๑  ถึงหมายเลข  ๑๔.๓๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ วัดท่าฉัตรไชย 
 ๑๔.๒ วัดไม้ขาว 
 ๑๔.๓ วัดมงคลวราราม 
 ๑๔.๔ วัดเมืองใหม่ 
 ๑๔.๕ วัดพระทอง  (พระผุด) 
 ๑๔.๖ วัดพระนางสร้าง 
 ๑๔.๗ วัดเทพกระษัตรี  (บ้านดอน) 
 ๑๔.๘ วัดโสภณวนาราม  (วัดป่าคลอก) 
 ๑๔.๙ วัดศรีสุนทร  (ลิพอน) 
 ๑๔.๑๐ วัดเชิงทะเล 
 ๑๔.๑๑ มัสยิดบูการ่อม  (บ้านบางเทา) 
 ๑๔.๑๒ วัดอนามัยเกษม 
 ๑๔.๑๓ วัดเทพวนาราม  (ม่าหนิก) 
 ๑๔.๑๔ วัดท่าเรือ 
 ๑๔.๑๕ วัดกะทู้  และศาลเจ้าต่องย่องสู 
 ๑๔.๑๖ วัดสุวรรณคีรีวงก์ 
 ๑๔.๑๗ วัดโฆษิตวิหาร  (วัดเชิงคีรี) 
 ๑๔.๑๘ วัดอนุภาษกฤษฎาราม  (วัดเก็ตโฮ่) 
 ๑๔.๑๙ วัดเจริญสมณกิจ  (วัดหลังศาล) 
 ๑๔.๒๐ วัดวิชิตสังฆาราม 
 ๑๔.๒๑ วัดมงคลนิมิต 
 ๑๔.๒๒ วัดขจรรังสรรค์ 
 ๑๔.๒๓ วัดนาคาราม 



 
๗๔ 

 ๑๔.๒๔ วัดเกาะสิเหร่ 
 ๑๔.๒๕ วัดถาวรคุณาราม  (วัดแสนสุข) 
 ๑๔.๒๖ วัดเทพนิมิต 
 ๑๔.๒๗ วัดสุวรรณคีรีเขต 
 ๑๔.๒๘ วัดไชยธาราราม  (วัดฉลอง) 
 ๑๔.๒๙ มัสยิดกียามุตดีน 
 ๑๔.๓๐ วัดลัฏฐิวนาราม  (วัดใต้) 
 ๑๔.๓๑ มัสยิดยามีนะ 
 ๑๔.๓๒ สุสานอ่าวมะขาม  (อิสลาม) 
 ๑๔.๓๓ วัดกิตติสังฆาราม 
 ๑๔.๓๔ มัสยิดนู่รนอิสลามียะห์ 
 ๑๔.๓๕ มัสยิดนูรุดดีนีย๊ะห์ 
 ๑๔.๓๖ มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ 
 ๑๔.๓๗ วัดสว่างอารมณ์ 
 ๑๔.๓๘ สํานักสงฆ์ในหาน 
๑๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๕.๑  ถึงหมายเลข  ๑๕.๗๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑ หมวดการทางท่าฉัตรไชย  แขวงการทางภูเก็ต 
 ๑๕.๒ สถานีตํารวจภูธรท่าฉัตรไชย 
 ๑๕.๓ สถานีอนามัยตําบลไม้ขาว 
 ๑๕.๔ สถานีประมงน้ํากร่อยภูเก็ต 
 ๑๕.๕ สถานีส่งวิทยุการเดินอากาศ  ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้   

ฝั่งตะวันตก  ชุมสายโทรศัพท์สนามบินภูเก็ต  สถานีเติมน้ํามันอากาศยาน  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)   
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 ๑๕.๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งอันดามัน 
 ๑๕.๗ สถานีอนามัยตําบลสาคู 
 ๑๕.๘ สถานีทดลองยางถลาง 



 
๗๕ 

 ๑๕.๙ สํานักงานสาธารณสุขเมืองถลาง 
 ๑๕.๑๐ ที่ทําการพัฒนาชุมชนอําเภอถลาง  สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง  ศาลาประชาคม 

เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี  อําเภอถลาง  ที่ว่าการอําเภอถลาง  สถานีตํารวจภูธรถลาง  และห้องสมุด 
ประชาชนอําเภอถลาง 

 ๑๕.๑๑ ที่ทําการอุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว 
 ๑๕.๑๒ การประปาเทพกระษัตรี 
 ๑๕.๑๓ ชุมสายโทรศัพท์ถลาง 
 ๑๕.๑๔ โรงพยาบาลถลาง  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอถลาง 
 ๑๕.๑๕ ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขถลาง 
 ๑๕.๑๖ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
 ๑๕.๑๗ สถานีอนามัยตําบลศรีสุนทร 
 ๑๕.๑๘ สถานีตํารวจภูธรเชิงทะเล 
 ๑๕.๑๙ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลเชิงทะเล 
 ๑๕.๒๐ สถานีอนามัยตําบลเชิงทะเล 
 ๑๕.๒๑ การประปาเทศบาลตําบลเชิงทะเล 
 ๑๕.๒๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 
 ๑๕.๒๓ สถานีตํารวจภูธรกมลา 
 ๑๕.๒๔ สถานีอนามัยตําบลกมลา 
 ๑๕.๒๕ สถานีอนามัยตําบลเกาะแก้ว 
 ๑๕.๒๖ ห้องสมุดประชาชน  อําเภอกะทู้ 
 ๑๕.๒๗ สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภูเก็ต  ๑ 
 ๑๕.๒๘ โรงไฟฟ้าดีเซลภูเก็ต  สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต  ๑ 
 ๑๕.๒๙ ที่ว่าการอําเภอกะทู้  สํานักงานเกษตรอําเภอกะทู้  และสถานีตํารวจภูธรทุ่งทอง 
 ๑๕.๓๐ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๓๑ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกะทู้ 
 ๑๕.๓๒ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 ๑๕.๓๓ สํานักงานเทศบาลเมืองป่าตอง 



 
๗๖ 

 ๑๕.๓๔ สํานักงานบริการโทรศัพท์ป่าตอง 
 ๑๕.๓๕ โรงพยาบาลป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๓๖ สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน 
 ๑๕.๓๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงสามยอด 
 ๑๕.๓๘ สํานักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษาท่ี  ๔  จังหวัดภูเก็ต  ศูนย์การศึกษา 

นอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๓๙ โครงการชลประทานภูเก็ต  (ที่ทําการชลประทานอ่างเก็บน้ําบางวาด) 
 ๑๕.๔๐ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง  ๕  และสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ 

รักษาดินแดน 
 ๑๕.๔๑ สถานีตํารวจภูธรเมืองภูเก็ต  และสถานีสื่อสารจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๔๒ สํานักงานการประปาภูมิภาคภูเก็ต 
 ๑๕.๔๓ การประปาเทศบาลนครภูเก็ต 
 ๑๕.๔๔ เรือนจําจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๔๕ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๔๖ ศาลจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๔๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๔๘ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  และสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๔๙ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๕๐ สํานักงานคดีแรงงานเขต  ๘  สํานักงานอัยการสูงสุด 
 ๑๕.๕๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๕๒ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง  จังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๕๓ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต 
 ๑๕.๕๔ สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
 ๑๕.๕๕ โรงบําบัดน้ําเสียป่าตอง  เทศบาลเมืองป่าตอง 
 ๑๕.๕๖ โครงการชลประทานภูเก็ต  (อ่างเก็บน้ําบางวาด) 
 ๑๕.๕๗ แขวงการทางภูเก็ต 



 
๗๗ 

 ๑๕.๕๘ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต  และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

 ๑๕.๕๙ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๖๐ สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  องค์การสะพานปลา  กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ 
 ๑๕.๖๑ สถานีอนามัยตําบลรัษฎา 
 ๑๕.๖๒ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต  สํานักงานศุลกากรภูมิภาคที่  ๔  ด่านศุลกากรภูเก็ต 

และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต 
 ๑๕.๖๓ สถานีตํารวจน้ํา  ๓  กองกํากับการ  ๘  กองบังคับการตํารวจน้ํา 
 ๑๕.๖๔ สํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
 ๑๕.๖๕ โรงเผาขยะมูลฝอย  จังหวัดภูเก็ต  และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครภูเก็ต 
 ๑๕.๖๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สถานีควบคุมการจ่ายไฟภูเก็ต  ๒  สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต  ๒ 
 ๑๕.๖๗ สถานีอนามัยตําบลกะรน 
 ๑๕.๖๘ งานส่วนไฟฟ้า  เทศบาลตําบลกะรน 
 ๑๕.๖๙ ศูนย์พัฒนาประมงฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๑๕.๗๐ สถานีอนามัยตําบลฉลอง  และสถานีตํารวจภูธรฉลอง 
 ๑๕.๗๑ สถานีอนามัยตําบลวิชิต 
 ๑๕.๗๒ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  ๕  สาขาภูเก็ต 
 ๑๕.๗๓ ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขราไวย์ 
 ๑๕.๗๔ สํานักงานเทศบาลตําบลกะรน 
 ๑๕.๗๕ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต  สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล 
 ๑๕.๗๖ หมวดการทางราไวย์  (เดิม) 
 ๑๕.๗๗ สถานีอนามัยตําบลราไวย์ 
 ๑๕.๗๘ ศูนย์บริการประชาชน  ๑๙๑  สถานีตํารวจภูธรฉลอง 
 ๑๕.๗๙ สถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ 
๑๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๖.๑  ถึงหมายเลข  ๑๖.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๗๘ 

 ๑๖.๑ ถนนสาย  ก  ๑  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  เป็นถนนโครงการกําหนด 
ให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๕  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๐๑  (พิกัด  N  ๘๘๒,๗๑๒  E  ๔๒๓,๓๙๘)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๖  เมตร  ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๑๖   
พิกัด  N  ๘๘๒,๗๑๖  E  ๔๒๓,๔๔๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๖  เมตร   
ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๑๗  (พิกัด  N  ๘๘๒,๗๗๑  E  ๔๒๓,๔๘๐)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๘๑  เมตร  ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๑๘   
(พิกัด  N  ๘๘๒,๖๔๗  E  ๔๒๓,๖๕๐)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๒๔  เมตร   
ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๑๙  (พิกัด  N  ๘๘๒,๖๒๓  E  ๔๒๓,๗๗๐)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๒  เมตร  ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๒๐   
(พิกัด  N  ๘๘๒,๖๖๒  E  ๔๒๓,๘๐๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๙๘  เมตร   
ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๒๑  (พิกัด  N  ๘๘๒,๖๑๑  E  ๔๒๓,๘๙๙)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๙๔  เมตร  ผ่านหลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๒๒  (พิกัด   
N  ๘๘๒,๕๕๓  E  ๔๒๔,๑๘๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อจนสุดถนน   
และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมระยะประมาณ  ๒๙๗  เมตร  ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง 
รหัส  ภก.  ๒๐๒๖  (พิกัด  N  ๘๘๒,๖๐๒  E  ๔๒๔,๔๗๙)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะ 
ประมาณ  ๙๔  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๒๗  (พิกัด  N  ๘๘๒,๖๐๘   
E  ๔๒๔,๕๗๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๕  ที่หลักหมุดผังเมือง 
รหัส  ภก.  ๒๐๐๙  (พิกัด  N  ๘๘๒,๗๙๑  E  ๔๒๔,๖๒๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๗๖  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๓๑   
(พิกัด  N  ๘๘๒,๙๗๔  E  ๔๒๔,๖๓๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๓  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๓๒  (พิกัด  N  ๘๘๓,๐๖๒  E  ๔๒๔,๖๕๙)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๘๒  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๓๓  
(พิกัด  N  ๘๘๓,๒๔๑  E  ๔๒๔,๖๕๙)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๓๔  (พิกัด  N  ๘๘๓,๖๖๒  E  ๔๒๔,๕๓๐)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๖๑  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๓๕   
(พิกัด  N  ๘๘๓,๘๓๘  E  ๔๒๔,๓๕๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๑๒  เมตร   



 
๗๙ 

จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓๐  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๒๐๑๕  (พิกัด   
N  ๘๘๓,๘๗๐  E  ๔๒๔,๒๔๕) 

 ๑๖.๒ ถนนสาย  ก  ๒  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  เป็นถนนโครงการกําหนด 
ให้ก่อสร้างใหม่  และถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   
๔๐๒๙  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๐๑  (พิกัด  N  ๘๗๓,๔๗๗  E  ๔๒๓,๗๑๒)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๓๖  เมตร  ผ่านจุดเร่ิมต้นที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๐๒   
(พิกัด  N  ๘๗๓ ,๓๔๒  E  ๔๒๓ ,๖๙๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๙๕  เมตร   
ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๐๔  (พิกัด  N  ๘๗๓,๒๕๑  E  ๔๒๓,๖๖๙)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ตัดกับถนนใสน้ําเย็น  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๐๕   
(พิกัด  N  ๘๗๒,๖๖๗  E  ๔๒๓,๒๙๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๐๖  (พิกัด  N  ๘๗๒,๐๙๔  E  ๔๒๓,๒๙๔)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๒๗  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๐๘   
(พิกัด  N  ๘๗๑,๙๗๓  E  ๔๒๓,๒๕๕)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๔๑๘  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๐๙  (พิกัด  N  ๘๗๑,๕๙๘  E  ๔๒๓,๐๗๐)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๓๑  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  
๑๐๑๑  (พิกัด  N  ๘๗๑,๕๑๕  E  ๔๒๒,๙๗๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๗๕  เมตร  
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๑๒  (พิกัด  N  ๘๗๑,๔๓๐  E  ๔๒๒,๗๑๓)  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๑๔   
(พิกัด  N  ๘๗๑,๓๔๘  E  ๔๒๒,๖๓๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๓๗๘  เมตร  จนบรรจบกับถนนทวีวงศ์  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๑๐๑๕   
(พิกัด  N  ๘๗๐,๙๘๙  E  ๔๒๒,๕๑๖) 

 ๑๖.๓ ถนนสาย  ก  ๓  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  เป็นถนนโครงการกําหนด 
ให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๑  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๐๑   
(พิกัด  N  ๘๖๘,๒๕๐  E  ๔๒๙,๖๕๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๒๕  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๔  (พิกัด  N  ๘๖๗,๙๗๗  E  ๔๒๙,๘๓๓)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๑  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๕   
(พิกัด  N  ๘๖๗,๙๓๙  E  ๔๒๙,๘๘๐)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๗๙  เมตร   



 
๘๐ 

ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๖  (พิกัด  N  ๘๖๗,๘๓๕  E  ๔๓๐,๑๓๙)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๗๗  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๗   
(พิกัด  N  ๘๖๗,๖๙๘  E  ๔๓๐,๓๗๙)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๘๕  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๘  (พิกัด  N  ๘๖๗,๕๘๕  E  ๔๓๐,๕๒๖)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๑๘  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๙   
(พิกัด  N  ๘๖๗,๕๒๙  E  ๔๓๐,๖๓๐)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๙  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๒๐  (พิกัด  N  ๘๖๗,๕๐๘  E  ๔๓๐,๖๙๖)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๔๕  เมตร  ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๒๑   
(พิกัด  N  ๘๖๗,๓๙๔  E  ๔๓๐,๙๑๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๑๓  เมตร   
จนบรรจบกับถนน  ยธ.ภก.  ๒๐๐๙  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๐  (พิกัด  N  ๘๖๗,๓๒๗   
E  ๔๓๑,๐๐๔) 

 ๑๖.๔ ถนนสาย  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๕ .๐๐  เมตร  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ   
กําหนดให้ขยายเขตทางและถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อ  ที่หลักหมุด 
ผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๐๔  (พิกัด  N  ๘๖๗,๖๘๗  E  ๔๓๑,๔๒๙)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ตามแนวถนนเดิมไม่ปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๑๑๑  เมตร  ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง   
รหัส  ภก.  ๘๐๒๒  (พิกัด  N  ๘๖๗,๖๐๐  E  ๔๓๑,๔๙๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   
๒๗๐  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก .   ๘๐๒๓  (พิกัด  N  ๘๖๗ ,๕๐๒   
E  ๔๓๑,๗๓๗)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๘  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุด 
ผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๒๔  (พิกัด  N  ๘๖๗,๕๑๒  E  ๔๓๑,๘๑๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ   ๒๒๗   เมตร   ผ่ านจุดสิ้ นสุ ด โ ค้ งที่ หลั กห มุดผั ง เ มือ ง   รหัส   ภก .   ๘๐๒๕   
(พิกัด  N  ๘๖๗,๔๓๙  E  ๔๓๒,๐๒๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๕  เมตร   
ผ่านจุดเร่ิมต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๒๖  (พิกัด  N  ๘๖๗,๔๑๓  E  ๔๓๒,๐๔๕)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๔๒  เมตร  ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๒๗   
(พิกัด  N  ๘๖๗,๓๘๖  E  ๔๓๒,๐๗๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑๒๖  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๒๓  ที่หลักหมุดผังเมือง  รหัส  ภก.  ๘๐๑๓  (พิกัด   
N  ๘๖๗,๓๒๓  E  ๔๓๒,๑๘๗) 

  ทั้งนี้  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของค่าพิกัดไม่เกิน  ๑๐  เมตร 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


