
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามกอ่สร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท 

ในท้องที่ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธวิาส  ต าบลละหาร  อ าเภอยี่งอ  ต าบลเจ๊ะเห  อ าเภอตากใบ 
ต าบลสไุหงโก - ลก  อ าเภอสุไหงโก - ลก  และต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง  จังหวดันราธวิาส 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนราธิวาส  เพ่ือประโยชน์แห่งการผังเมือง  การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
โดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓   
แห่งพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ประกอบกับค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
ที่  ๓/๒๕๕๙  เรื่อง  การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  และกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๒๐  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
“แนวเขตควบคมุอาคาร  (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธวิาส)”  หมายความว่า  พื้นที่ในท้องที่

ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส  พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลละหาร  อ าเภอยี่งอ  พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลเจ๊ะเห  
อ าเภอตากใบ  พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลสุไหงโก - ลก  อ าเภอสุไหงโก - ลก  และพ้ืนที่ในท้องที่ต าบลโละจูด  
อ าเภอแว้ง  ดังต่อไปนี้ 

“พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลโคกเคียน”  หมายความว่า 
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 
 ด้านตะวันออก จดชายฝั่งอ่าวไทย 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโคกเคียนกับต าบลบางนาค  

และต าบลล าภู 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเมืองนราธิวาสกับอ าเภอยี่งอ  

และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 
“พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลละหาร”  หมายความว่า 
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลละหารกับต าบลลุโบะบอืซา 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอยี่งอกับอ าเภอเมืองนราธิวาส 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลละหารกับต าบลมะนังตายอ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลละหารกับต าบลยี่งอ 
“พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลเจ๊ะเห”  หมายความว่า 
 ด้านเหนือ จดชายฝั่งอ่าวไทย 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 ด้านตะวันออก จดแม่น้ าโก - ลก  ฝั่งตะวันออก  และแม่น้ าบางนรา  ฝั่งใต้ 
 ด้านใต้ จดแม่น้ าบางนรา  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลเจ๊ะเหกับต าบลศาลาใหม่ 
“พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลสุไหงโก - ลก”  หมายความว่า 
 ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมอืงสุไหงโก – ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมอืงสุไหงโก – ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมอืงสุไหงโก – ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 
“พ้ืนที่ในท้องที่ต าบลโละจูด”  หมายความว่า 
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโละจูดกับต าบลแม่ดง   

และต าบลฆอเลาะ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนราธิวาส 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนราธิวาส 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอแว้งกับอ าเภอสุคิริน 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และค่ายจุฬาภรณ์ 
 ด้านตะวันออก จดชายฝั่งอ่าวไทย 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และท่าอากาศยานนราธิวาส  
 ด้านตะวันตก จดคลองตางา  ฝั่งตะวันออก 
๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลละหารกับต าบลลุโบะบอืซา 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และคลองไม่ปรากฏชื่อ   

ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลละหารกับต าบลยี่งอ 
๑.๓ ด้านเหนือ จดแม่น้ าตากใบ  ฝั่งใต้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ าโก - ลก  ฝั่งตะวันตก  และแม่น้ าบางนรา  ฝั่งเหนือ 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๔๘  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๔๘  บรรจบกับถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



๑.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๓๑  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖  

และแม่น้ าโก - ลก  ฝั่งตะวันตก   
 ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากเหนือ  และถนนทรายทอง  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมอืงสุไหงโก - ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
๑.๕  ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากใต้  และทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๕๖  

ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ าโก - ลก  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๓๑  

ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเจริญเขต   

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนประชาวิวัฒน์   
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๕๖  และทางหลวงชนบท   
นธ.  ๔๐๓๑  ฟากตะวันออก 

๑.๖ ด้านตะวันออก จดถนนอาเซียน  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนสูงาดูซง  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนก าปงละหาร  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากตะวันออก 
๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอาเซียน 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสูงาบาโอ๊ะ   

และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนก าปงบาโอ๊ะ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโคกเคียนกับต าบลบางนาค  

และต าบลล าภู 
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ถนนพนาสณฑ์  ฟากตะวันออก  

เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง
ชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑) 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลละหารกับต าบลลุโบะบอืซา 
 ด้านตะวันออก จดคลองน้ าด า  ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสายบ้านทุ่ง - บ้านมะนังตายอ 
 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสายบ้านทุ่ง - บ้านมะนังตายอ  ฟากตะวันออก  

ที่จุดซึ่งถนนสายบ้านทุ่ง - บ้านมะนังตายอบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดคลองไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งตะวันออก  และถนนไม่ปรากฏชื่อ   
ฟากตะวันออก 

๒.๓ ด้านเหนือ จดแม่น้ าตากใบ  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๔๘  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๔๘  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๔๘  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๕๗  ฟากตะวันตก  และถนนสายบ้านเกาะกะนวล - บ้านไร่  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลเจ๊ะเหกับต าบลศาลาใหม่ 
๒.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๔๘  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๗  ฟากตะวันออก 
๒.๕ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  

และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าลุ่มน้ าบางนรา  แปลงที่  ๒ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๓๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองสุ ไหงโก  -  ลก  ระหว่างหลักเขตที่   ๒   

กับหลักเขตที่  ๓ 
๒.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๕๖  ฟากใต้  ถนนโต๊ะลือเบ  ซอย  ๙  

ฟากตะวันออก  ทางรถไฟสายใต้  ฟากใต้  ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๓๑  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๕๖  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนประชาวิวัฒน์  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๓๑  ฟากใต้   
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุ ไหงโก  -  ลก  ระหว่างหลักเขตที่   ๕   
กับหลักเขตที่  ๖  และแม่น้ าโก - ลก  ฝั่งตะวันตก 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  
และหลักเขตที่  ๑ 

๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนอาเซียน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง 
จากถนนอาเซียนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนอาเซียน  
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  และเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

 ด้านตะวันออก จดถนนก าปงบาโอ๊ะ  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนอาเซียน  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนก าปงบาโอ๊ะ 

 ด้านใต้ จดถนนอาเซียน  ฟากเหนือ 
๒.๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนอาเซียน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ งอยู่ห่างจาก

ถนนอาเซียนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนอาเซียน   
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร   

 ด้านตะวันออก จดถนนอาเซียน  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๒  
ฟากตะวันตก  และถนนก าปงละหาร  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเส้นตั้งฉากกับถนนก าปงสูกา  
ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนก าปงสูกาบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ   

๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสูงาดูซง  ฟากใต้  และถนนอาเซียน  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสูงาบาโอ๊ะ 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนก าปงละหาร  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดชายฝั่งอ่าวไทย 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโคกเคียนกับต าบลบางนาค 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันออก 
๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวนัตก  ถนน  ไม่ปรากฏชือ่  

ฟากเหนือ  คลองตางา  ฝั่งตะวันตก  ท่าอากาศยานนราธิวาส  และคลองปูซูปูโต๊ะ  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท   

นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นตั้งฉากกับถนน   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงชนบท   
นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใตต้ามแนวถนนไมป่รากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเมืองนราธิวาสกับอ าเภอยี่งอ  
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 

๓.๓ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลละหารกับต าบลลุโบะบอืซา 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง  อ าเภอยี่งอกับอ าเภอเมืองนราธิวาส 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองน้ าด า  ฝั่งตะวันออก 
๓.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๒  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับถนนสายบ้านทุ่งคา  - บ้านมะนังตายอ   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสายบ้านทุ่งคา - บ้านมะนังตายอบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  เส้นขนาน
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายบ้านทุ่งคา - บ้านมะนังตายอ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  
ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอยี่งอกับอ าเภอเมืองนราธิวาส 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอยี่งอกับอ าเภอเมืองนราธิวาส 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลละหารกับต าบลยี่งอ 
๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสายบ้านเกาะกะนวล - บ้านไร่  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๗  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดแม่น้ าบางนรา  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลเจ๊ะเหกับต าบลศาลาใหม่ 
๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดแม่น้ าบางนรา  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๗  ฟากตะวันออก 
๓.๗ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโละจูดกับต าบลแม่ดง 
 ด้านตะวันออก จดถนนอาเซียน  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับถนนอาเซียน   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอาเซียนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวถนนอาเซียน  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับถนนก าปงสูกา  ฟากเหนือ   
ที่จุดซึ่งถนนก าปงสูกาบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากเหนือ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  ในท้องท่ี
ต าบลแม่ดง  และต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ให้เป็น เขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขาบาลา  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

๓.๘ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลโละจูดกับต าบลฆอเลาะ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนราธิวาส 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนราธิวาส  ถนนอาเซียน   

ฟากเหนือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนอาเซียน 

 ด้านตะวันตก จดถนนก าปงบาโอ๊ะ  ฟากตะวันออก  เขตเทศบาลต าบลโละจูด  
ระหว่างหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  เส้นตั้งฉากกับถนนอาเซียน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก   
ถนนอาเซียนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนอาเซียน   
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  และถนนอาเซียน  ฟากตะวันออก 

๓.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ฟากเหนือ  และฟากใต้   
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนราธิวาส 
 ด้านตะวันตก จดป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขาบาลา   
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๘.๒ 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ด้านเหนือ จดชายฝั่งอ่าวไทย 
 ด้านใต้ จดแม่น้ าตากใบ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลเจ๊ะเหกับต าบลศาลาใหม่ 
๔.๒ เกาะปูลานิบง 
๔.๓ ด้านเหนือ จดแม่น้ าตากใบ  ฝั่งใต้ 
 ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดแม่น้ าบางนรา  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๕.๒ ด้านเหนือ จดทางรถไฟสายใต้  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนโต๊ะลือเบ  ซอย  ๙  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๕๖  ฟากเหนือ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมอืงสุไหงโก – ลก  ระหว่างหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 
“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอยี่งอกับอ าเภอเมืองนราธิวาส 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๗”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณ  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด

เขตที่ดิน  ในทองที่ต าบลแม่ดง  และต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

“บริเวณที่  ๘”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๘.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าลุ่มน้ าบางนรา  แปลงที่  ๒ 
๘.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเทือกเขาบาลา 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
ข้อ ๒ ให้ก าหนดพ้ืนที่ในท้องที่ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส  ต าบลละหาร  

อ าเภอยี่งอ  ต าบลเจ๊ะเห  อ าเภอตากใบ  ต าบลสุไหงโก - ลก  อ าเภอสุไหงโก - ลก  และต าบลโละจูด  
อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้   
เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กลุ่ม  ก.  และโรงงาน 
ล าดับที่  ๑๒  (๑๑)  โรงงานล าดับที่  ๒๐  (๑)  และโรงงานล าดับที่  ๘๗  (๔) 

   (๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง   
สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจ าหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๔) โรงแรมประเภท  ๓  และโรงแรมประเภท  ๔  ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  
ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง   

   (๕) โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง   

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่ตัง้อยู่ในท้องที่ต าบลโละจดู  
อ าเภอแว้ง   

   (๗) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๘) อาคารก าจัดวัตถุอันตราย 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

   (๒) โรงงานล าดับที่  ๑๐๕  และโรงงานล าดับที่  ๑๐๖ 
   (๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   

โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๕) โรงแรมประเภท  ๓  และโรงแรมประเภท  ๔  ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  
ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง   

   (๖) โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง   
   (๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่ตัง้อยู่ในท้องที่ต าบลโละจดู  

อ าเภอแว้ง   
   (๘) อาคารก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๙) อาคารก าจัดวัตถุอันตราย 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โรงงานตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
จังหวัดนราธิวาส  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง  และโรงงานล าดับที่  ๑  โรงงานล าดับที่  ๒  
(๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โรงงานล าดับที่  ๔  (๓)  และ  (๕)  โรงงานล าดบัที่  ๕  (๒)  
โรงงานล าดับที่  ๗  (๑)  และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๘  (๑)  และ  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๙  (๒)   
และ  (๔)  โรงงานล าดับที่  ๑๑  (๑)  (๓)  และ  (๗)  โรงงานล าดับที่  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  
(๗)  และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๗  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



โรงงานล าดับที ่ ๒๒  (๒)  และ  (๓)  โรงงานล าดับที่  ๓๔  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  โรงงานล าดับที่  ๓๕  
โรงงานล าดับที่  ๕๑  และโรงงานล าดับที่  ๕๒  (๑)  และ  (๓) 

   (๒) โรงงานล าดับที่  ๓๔  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  โรงงานล าดับที่  ๔๗  (๑)  
(๒)  (๓)  และ  (๔)  โรงงานล าดับที่  ๕๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)   
โรงงานล าดับที่  ๕๘  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  โรงงานล าดับที่  ๖๓  (๑)  (๔)  และ  (๕)   
โรงงานล าดับที่  ๑๐๕  และโรงงานล าดับที่  ๑๐๖  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส   

   (๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๕) โรงแรมประเภท  ๓  และโรงแรมประเภท  ๔  ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม  
ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง   

   (๖) โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง   
   (๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่ตัง้อยู่ในท้องที่ต าบลโละจดู  

อ าเภอแว้ง 
   (๘) อาคารก าจัดวัตถุอันตราย 
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด  เว้นแต่อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด  
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

  (จ) ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โรงงานตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดนราธิวาส  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงโรงงานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมหรือปรับปรุงโรงงานประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง  และโรงงานล าดับที่  ๑  โรงงานล าดับที่  ๒  

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โรงงานล าดับที่  ๗  (๑)  และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๘  (๑)  
และ  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๙  (๒)  และ  (๔)  โรงงานล าดับที่  ๑๑  (๑)  (๓)  และ  (๗)  โรงงานล าดับที่  ๑๒  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๗  โรงงานล าดับที่  ๓๕  โรงงานล าดับที่  ๕๑  และโรงงานล าดับที่  ๕๒  
(๑)  และ  (๓) 

   (๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย  ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลเจ๊ะเห  อ าเภอตากใบ   

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลเจ๊ะเห   
อ าเภอตากใบ   

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา   
   (๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
   (๘) สถานศึกษา 
  (ฉ) ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา   
   (๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
   (๕) สถานศึกษา  เว้นแต่สถาบันการอาชีวศึกษาและส านักงานที่ ใช้    

เพื่อการศึกษา  วิจัยและพัฒนา 
  (ช) ภายในบริเวณที่  ๗  ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กลุ่ม  ก.  และโรงงาน 
ล าดับที่  ๑  โรงงานล าดับที่  ๒  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โรงงานล าดับที่  ๔  (๓)  

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๕  (๑)  และ  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๗  (๑)  และ  (๕)  โรงงานล าดับที่  ๘  
(๑)  และ  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๙  (๒)  และ  (๔)  โรงงานล าดับที่  ๑๑  (๑)  (๓)  และ  (๗)  โรงงาน
ล าดับที่  ๑๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  
(๖)  (๗)  และ  (๘)  โรงงานล าดับที่  ๑๕  (๒)  โรงงานล าดับที่  ๑๗  โรงงานล าดับที่  ๒๐  (๑)   
โรงงานล าดับที่  ๒๒  (๒)  และ  (๓)  โรงงานล าดับที่  ๓๕  โรงงานล าดับที่  ๓๘  (๑)  และ  (๒)   
โรงงานล าดับที่  ๕๑  และโรงงานล าดับที่  ๕๒  (๑)  และ  (๓) 

   (๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง   
สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจ าหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๖) โรงมหรสพ 
   (๗) อาคารก าจัดวัตถุอันตราย 
  (ซ) ภายในบริเวณที่  ๘  ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด  เว้นแต่อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด  
ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๓ ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๒  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ  ๒ 

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๒  ก่อนหรือในวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  แต่ห้าม
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๒ 

้หนา   ๔๔
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ข้อ ๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสรจ็
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่ันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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