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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับไดมี้กําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้ บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลปากพนัง ฝ่ังตะวันตก  ตําบลปากพนัง 

ฝ่ังตะวันออก  ตําบลปากพนัง  ตําบลบางพระ  ตําบลหูล่อง  และตําบลบ้านเพิง  อําเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้อําเภอปากพนังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเก่ียวกับการประมง 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมการบริการ 
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน   

(๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่น้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณชิยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถงึหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทคลังสินค้า 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
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(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า  อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการประมง  และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 

(๑๐) โรงพยาบาล 
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ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาตดิ้วย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 

(๑๐) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน   

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการคลังน้ํามันเท่านั้น 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่ เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่เป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗)  การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

เว้นแต่เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถวตาม  (๘)  
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) บริเวณหมายเลข  ๗.๓  ในระยะตั้งแต่  ๖  เมตร  ถึง  ๑๕  เมตร  วัดจากแนวชายฝ่ังทะเล

เข้าไปในแผ่นดิน  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๘  เมตร 
(๒) บริเวณหมายเลข  ๗.๑๐  หมายเลข  ๗.๑๕  หมายเลข  ๗.๑๘  หมายเลข  ๗.๒๒  

หมายเลข  ๗.๒๓  หมายเลข  ๗.๒๔  หมายเลข  ๗.๒๕  หมายเลข  ๗.๒๗  หมายเลข  ๗.๓๖  หมายเลข  ๗.๓๗  
หมายเลข  ๗.๓๘  และหมายเลข  ๗.๓๙  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ใช้น้ําจืด  ส่วนบริเวณอ่ืน
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การเพาะเล้ียงกุ้งและสัตว์น้ําเค็ม 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝ่ังทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ   
ของชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  สะพาน   
หรือการสาธารณูปโภค   

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม  
และกําจัดมูลฝอย 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๙) คลังสินค้า 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 
ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติด้วย 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  ท่าเทียบเรือประมง  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับการ
ศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรอืสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติด้วย 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๒๐ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ปานกลาง

พ.ศ.  ๒๕๕๕
_______________

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย   ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้ ได้

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง  ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า   ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ปานกลาง

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

๒

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง  

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว  ยาง หรืออโลหะอื่น ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป

และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม   ได้ ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก  ได้ ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว  

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ปานกลาง

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ 

ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง 

หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)   

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น

ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า 

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์   ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง   

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi – Conductor or Related 

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

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

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

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ที่ดินประเภท

ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้

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

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ    ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

 ดังต่อไปนี้

(๒)  การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได้

(๓)  การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ     ลําดับที่                หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                 โรงงานจําพวกที่      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                
                                              
                           

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ปานกลาง

๘

                 ได้                      หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดคลองบางสีจันทร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากพนัง  ดานตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางฉนาก  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก  บานพักโรงพยาบาลปากพนัง  ดานศุลกากรปากพนัง   

ศาลจังหวัดปากพนัง  โรงพยาบาลปากพนัง  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก  และวัดรัตนาราม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดคลองบางฉนาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางฉนาก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ  สนามกีฬาอําเภอปากพนัง   

ท่ีวาการอําเภอปากพนัง  สํานักงานที่ดินอําเภอปากพนัง  สหกรณอําเภอปากพนัง  สํานักงานเกษตร 

อําเภอปากพนัง  ที่ทําการอัยการประจําศาลจังหวัดปากพนัง  และโรงเรียนปากพนัง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางฉนาก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแพรกซาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพัฒนาการครูสาย  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดแมน้ําปากพนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางทวด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากพนัง  ดานตะวันตก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดคลองแพรกซาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพัฒนาการครูสาย 
  ดานใต จดคลองบางวํา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนพัฒนาการครูสาย  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพัฒนาการครูสาย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองแพรกซาย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนประชาวฒันา 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดคลองแพรกซาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนพัฒนาการครูสาย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองบางวํา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนประชาวฒันา 
 ๑.๘ ดานเหนือ จดคลองบางทวด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกบัถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนวารีสวสัดิไ์ปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดบางทวด  วัดบางทวด  และคลองบางทวด   

ฝงตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก   
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๓ 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๓๔   
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางวํา  ฝงใต 
   ดานตะวันออก จดถนนพัฒนาการครูสาย  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองบางปรง  ฝงเหนือ 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

และเสนตรงท่ีตอจากเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 



 

๓ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดคลองบางวํา  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพัฒนาการครูสาย 

   ดานใต จดคลองบางปรง  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนพัฒนาการครูสาย  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองสุขุม  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดสํานักงานชลประทานที่  ๑๑ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดคลองสุขุม  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๙๐   

หนาสํารวจ  ๔๑๕  เลขที่ดิน  ๒  ตําบลปากพนัง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ดานตะวันตก จดถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดคลองสุขุม  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดสํานักงานชลประทานที่  ๑๑   

   ดานใต จดคลองสุขุม  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๙๐   

หนาสํารวจ  ๔๑๕  เลขที่ดิน  ๒  ตําบลปากพนัง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดวัดศรีสมบูรณ  และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ 

   ดานตะวันตก จดถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดคลองบางปรง  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดคลองบางหญา  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖ 

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดคลองบางปรง  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก   

   ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนพาณิชยสัมพันธ  ที่ จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนพาณิชยสัมพันธ  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนพาณิชยสัมพันธ   

เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดคลองบางปรง  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดถนนพัฒนาการครูสาย  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖ 

   ดานตะวันตก จดคลองบางหญา  ฝงตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดวัดศรีสมบูรณ 

   ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดคลองหอยราก  ฝงเหนือ 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดคลองบางกรูด  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

นศ.  ๔๐๔๕   

   ดานใต จดคลองบางนาว  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดคลองบางกรูด  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดโรงเรียนวัดกาญจนาราม  และวัดกาญจนาราม 

   ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก   

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดคลองบางนาว  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

นศ.  ๔๐๔๕ 

   ดานใต จดคลองแมครู  ฝงเหนือ 

   ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดคลองบางนาว  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดคลองแมครู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 



 

๕ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดบานพักโรงพยาบาลปากพนัง 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
  ดานใต จดคลองบางฉนาก  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดดานศุลกากรปากพนัง  ศาลจังหวัดปากพนัง  และโรงพยาบาลปากพนัง 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดคลองบางฉนาก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
  ดานใต จดโรงเรียนปากพนัง  และถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนชายทะเล  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนประชาวฒันา 
  ดานใต จดคลองแพรกซาย  ฝงเหนือ  และคลองบางวํา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก  ถนนประชาวัฒนา  ฟากตะวันออก   

โรงเรียนเทศบาล  ๒  สํานักงานเทศบาลเมืองปากพนัง  และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากพนัง 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดคลองบางทวด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนวารีสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกบัถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนวารีสวสัดิ ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวารีสวัสดิ์   

วัดคงคาสวัสดิ์  และโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์   
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๓  สํานักงานการประปาปากพนัง  การประปาสวนภูมิภาค  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดคลองแพรกซาย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนประชาวฒันา 
  ดานใต จดคลองบางวํา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดเขมวงศาราม  และคลองแพรกซาย  ฝงตะวันออก 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  และโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 



 

๖ 

  ดานใต จดคลองสุขุม  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี  และวัดนาควารี 
  ดานตะวันออก จดวัดนาควารี 
  ดานใต จดคลองสุขุม  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดคลองบางวํา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดวัดรามประดิษฐ  โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ  และ 

ถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ค  ๒  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับคลองบางปรง  ฝงเหนือ 
  ดานใต จดคลองบางปรง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดคลองบางทวด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนวารีสวัสดิ์  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนวารีสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดคงคาสวัสดิ์ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวารีสวัสดิ์ 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  ที่ จุดซึ่ง 

ถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร   
ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  และวัดนันทาราม 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาวัฒนา  ฟากตะวันตก  สวนสาธารณะเทศบาล 
เมืองปากพนัง  และถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางวํา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๗ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดวัดคงคาสวัสดิ์ 
  ดานตะวันออก จดถนนวารีสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวารีสวัสดิ์ 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๓ 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวารีสวัสดิ์ 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานการประปาปากพนัง  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดคลองสุขุม  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดวัดนาควารี  โรงเรียนเทศบาลวดันาควาร ี และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดคลองบางวํา  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ  และวัดรามประดิษฐ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ทาเทียบเรือประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๒๐  ฟากใต  

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๒๓๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๓๔ 



 

๘ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๑๓ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   

มีรายการดังตอไปนี้ 
  ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากใต  และโรงเรียนวัดบางทวด 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๓ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๓๔ 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ดานเหนือ จดแมน้ําปากพนัง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากคลองสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อตัดกับถนนสาย  ง  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ง  ๒  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 
 ๖.๒ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ตามโฉนดที่ดิน  เลขที่  ๓๙๐  หนาสํารวจ  ๔๑๕   

เลขที่ดิน  ๒  ตําบลปากพนัง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๖.๓ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ตามโฉนดที่ดิน  เลขที่  ๓๘๗  หนาสํารวจ  ๔๑๒   

เลขที่ดิน  ๑  ตําบลปากพนัง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางคลองแทงเลจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑  และ 
เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองแทงเล  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาเลนปากพนังฝงตะวันออก  และปาเลนเกาะไชย  และคลองแทงเล  ฝงตะวันออก 
 ๗.๒ ดานเหนือ จดคลองแทงเล  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนบานบางศรีจันทร - บานโกงโคง  ฟากตะวันตก 



 

๙ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากพนัง  และคลองบางสีจันทร   
ฝงตะวันออก 

 ๗.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ที่เปนเสนตรงซึ่งตอจาก 
เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนชายทะเล 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
(ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๗.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองบางสีจันทร   
เสนตั้งฉากกับคลองแทงเล  ฝงตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันออก   
และปาเลนเกาะไชย 

  ดานตะวันออก จดคลองบางสีจันทร  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแมน้ําปากพนัง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองปากอาง  ฝงตะวันออก 
 ๗.๕ ดานเหนือ จดคลองอาวจาก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก  และ 

แมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก 
 ๗.๖ ดานเหนือ จดถนนบานบางศรีจันทร - บานโกงโคง  ฟากใต  และคลองแทงเล   

ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดคลองบางฉนาก  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดคลองบางฉนาก  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากพนัง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓   
 ๗.๗ ดานเหนือ จดคลองแทงเล  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองบางฉนาก  ฝงตะวันออก  และวัดบางฉนาก 
 ๗.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 



 

๑๐ 

  ดานใต จดคลองแพรกซาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางฉนาก  ฝงตะวันออก 

 ๗.๙ ดานเหนือ จดแมน้ําปากพนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดทองโกงกาง  และ 

วัดสุชาโต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก 

 ๗.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก   

และวิทยาลัยการตอเรือนครศรีธรรมราช 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแหลมป  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  บรรจบกับ 

ถนนวารีสวัสดิ ์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

 ๗.๑๑ ดานเหนือ จดคลองแพรกซาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบางวํา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนศรีสําโรง  ฟากตะวันออก 

 ๗.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต  วัดสุชาโต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ง  ๒   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ง  ๒  เปนระยะ   

๘๐๐  เมตร  และแมน้ําปากพนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากพนังดานตะวันตก  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๑๖  และคลองบางทวด  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดวัดสระแกว  และทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๒๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ฟากตะวันออก   

คลองบางเนิน  ฝงใต  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก 

 ๗.๑๓ ดานเหนือ จดคลองแพรกซาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีสําโรง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบางวํา  ฟากเหนือ  และโรงเรียนบานบางวัง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพัฒนาการครูสาย 

 ๗.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๒๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดสระแกว 



 

๑๑ 

  ดานใต จดคลองบางทวด  ฝงเหนือ  วัดบางทวด  และถนนสาย  ง  ๔   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๓๔ 

 ๗.๑๕ ดานเหนือ จดถนนแหลมป  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  บรรจบกับ 

ถนนวารีสวัสดิ ์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

 ๗.๑๖ ดานเหนือ จดถนนบางวํา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางวํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพัฒนาการครูสาย 

 ๗.๑๗ ดานเหนือ จดคลองบางวํา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากจุดที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๙๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

เปนระยะ  ๓,๐๕๐  เมตร  และคลองบางปรง  ฝงตะวันออก 

 ๗.๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๓๔ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ฟากตะวันออก 

 ๗.๑๙ ดานเหนือ จดคลองบางวํา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางปรง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางปรง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพัฒนาการครูสาย 



 

๑๒ 

 ๗.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 

หมายเลข  ๔๐๑๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
(ตอนเล่ียงเมือง) 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
(ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
(ตอนเล่ียงเมือง)  เปนระยะ  ๓,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับท่ีจุดซึ่งเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  บรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   
กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง 

 ๗.๒๑ ดานเหนือ จดคลองสุขุม  ฝงใต  และถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก  และ 
ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันตก  และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย   
ตามโฉนดท่ีดิน  เลขที่  ๓๘๗  หนาสํารวจ  ๔๑๒  เลขที่ดิน  ๑  ตําบลปากพนัง  อําเภอปากพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ดานใต จดคลองหอยราก  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคันถนนกั้นน้ําจืด  -  น้ําเค็ม  ฟากตะวันออก  และสํานักงาน 

ชลประทานท่ี  ๑๑ 
 ๗.๒๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองสุขุม  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

ฟากตะวันออก 
 ๗.๒๓ ดานเหนือ จดคลองสุขุม  ฝงใต  และสํานักงานชลประทานที่  ๑๑ 
  ดานตะวันออก จดคันถนนกั้นน้ําจืด - น้ําเค็ม  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองหอยราก  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

ฟากตะวันออก 



 

๑๓ 

 ๗.๒๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต  และโรงสูบน้ํา 
การประปาปากพนัง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   
ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสุขุม  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
บรรจบกับถนนวารีสวัสดิ์  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ   
๓,๕๐๐  เมตร 

 ๗.๒๕ ดานเหนือ จดคลองสุขุม  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓    (ตอนเล่ียงเมือง)   

ฟากตะวันตก  และเสนตรงที่เริ่มจากจุดที่อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตรงจุดท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ตัดกับถนนเขาโครงการ 
ลุมน้ําปากพนัง  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศเหนือ  จนบรรจบกับคลองหอยราก  ฝงใต 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ตัดกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากจุดตัดระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  กับถนนเขาโครงการลุมน้ําปากพนัง  ไปทาง 
ทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และจากจุดนี้เปนเสนตรง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเปนเสนตรงไปจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวม 
ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  บรรจบกับถนนวารีสวัสดิ์ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ   
๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนวารีสวัสดิ์ 
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร 

 ๗.๒๖ ดานเหนือ จดคลองบางปรง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากบริเวณที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ตัดกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๙๔  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   
เปนระยะ  ๓,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับคลองบางปรง  ฝงใต  และเสนตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากบริเวณท่ีทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ไปทางทิศตะวันออก 



 

๑๔ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  เปนระยะ  ๓,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต 
จนบรรจบกับจุดที่เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   
ตัดกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง 

  ดานใต จดคลองแมครู  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

นศ.  ๔๐๔๕  คลองบางกรูด  ฝงเหนือ  ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากเหนือ  คลองบางหญา   
ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖  และถนนพัฒนาการครูสาย   
ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๗.๒๗ ดานเหนือ จดคลองหอยราก  ฝงใต  คันถนนกั้นน้ําจืด - น้ําเค็ม  ฟากตะวันตก   

และซอยศรีสมบูรณ  ๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ตัดกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง  ที่จุดซึ่ง 
อยูหางจากจุดตัดระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  กับถนนเขาโครงการลุมน้ําปากพนัง  ไปทาง 
ทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และจากจุดนี้เปนเสนตรง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากจุดท่ีอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข   
๔๐๙๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตรงจุดท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔   
ตัดกับถนนเขาโครงการลุมน้ําปากพนัง  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  เปนระยะ   
๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับคลองหอยราก  ฝงใต 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๗.๒๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๖ 
  ดานตะวันออก จดคลองบางหญา  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนพาณิชยสัมพันธ   

ที่ จุดซึ่งอยูหางจากถนนพาณิชยสัมพันธบรรจบกับถนนสาย  ง  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวถนนพาณิชยสัมพันธ  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  และถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๗.๒๙ ดานเหนือ จดคลองหอยราก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดซอยศรีสมบูรณ  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคันถนนกั้นน้ําจืด - น้ําเค็ม  ฟากตะวันออก 



 

๑๕ 

 ๗.๓๐ ดานเหนือ จดคลองหอยราก  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   

ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ฟากตะวันออก  และ 

ถนนศรีสมบูรณ  ฟากตะวันออก 
 ๗.๓๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวนัตก  และคลองบางหญา   

ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแมน้ําปากพนัง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 
 ๗.๓๒ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคลองบางกรูด  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแมน้ําปากพนัง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองบางหญา  ฝงตะวันออก 
 ๗.๓๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันตก  และศูนยอํานวยการและประสาน 

การพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ฟากตะวันออก 
 ๗.๓๔ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเขาโครงการลุมน้ําปากพนัง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ฟากตะวันออก 
 ๗.๓๕ ดานเหนือ จดคลองแมครู  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนงั 
  ดานใต จดถนนปากบาง - ทาเข็น  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันออก 
 ๗.๓๖ ดานเหนือ จดคลองระบายน้ําฉุกเฉิน  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองทาพญา  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 



 

๑๖ 

 ๗.๓๗ ดานเหนือ จดถนนเขาโครงการลุมน้ําปากพนัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  และแมน้ําปากพนัง   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ตัดกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากจุดตัดระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  กับถนนเขาโครงการลุมน้ําปากพนัง  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  ฟากตะวันออก 

 ๗.๓๘ ดานเหนือ จดถนนปากบาง - ทาเข็น  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันออก 

 ๗.๓๙ ดานเหนือ จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก  โรงเรียนวัดปากบางทาพญา   

และวัดมุขธาราม 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๔๕  ตัดกับเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางแมน้ําปากพนัง  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากจุดตัดระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  กับถนนเขาโครงการลุมน้ําปากพนัง  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ สนามกีฬาอําเภอปากพนัง 

 ๘.๒ ดานเหนือ จดคลองบางฉนาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑  ท่ีจุดซึ่งถนนชายทะเล  ตัดกับ 

ถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปากพนัง  ฝงตะวันออก 

 ๘.๓ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปากพนัง 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอนุรักษปาไม  คือ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก 



 

๑๗ 

 ๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   
ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๑๐.๑ โรงเรียนวัดรัตนาราม 
  ๑๐.๒ วิทยาลัยการตอเรือนครศรีธรรมราช 
  ๑๐.๓ โรงเรียนวัดบางฉนาก 
  ๑๐.๔ โรงเรียนบานทองโกงกาง 
  ๑๐.๕ โรงเรียนปากพนัง 
  ๑๐.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๒ 
  ๑๐.๗ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 
  ๑๐.๘ โรงเรียนวัดบางทวด 
  ๑๐.๙ โรงเรียนบานบางวัง 
  ๑๐.๑๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 
  ๑๐.๑๑ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ 
  ๑๐.๑๒ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ 
  ๑๐.๑๓ โรงเรียนบานศรีสมบูรณ 
  ๑๐.๑๔ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 
  ๑๐.๑๕ โรงเรียนวัดปากบางทาพญา 
 ๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
   ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 
แนวชายฝงทะเลอาวไทย  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับแนวเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓ 
   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓ 
   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 
   ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๒.๑  ถึงหมายเลข  ๑๒.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน   
ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๒.๑ วัดบางฉนาก 
 ๑๒.๒ วัดรัตนาราม 



 

๑๘ 

 ๑๒.๓ วัดสุชาโต 

 ๑๒.๔ วัดสระแกว 

 ๑๒.๕ วัดนันทาราม 

 ๑๒.๖ วัดบางทวด 

 ๑๒.๗ วัดคงคาสวัสดิ์ 

 ๑๒.๘ ศาลหลวงพอโอภาสี 

 ๑๒.๙ วัดเขมวงศาราม 

 ๑๒.๑๐ วัดนาควารี 

 ๑๒.๑๑ วัดรามประดิษฐ 

 ๑๒.๑๒ วัดศรีสมบูรณ 

 ๑๒.๑๓ สํานักสงฆบางนาว 

 ๑๒.๑๔ วัดกาญจนาราม 

 ๑๒.๑๕ วัดมุขธาราม 

๑๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๓.๑  ถึงหมายเลข  ๑๓.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๓.๑ หนวยปองกันรักษาปา  นศ.  (๑๗) 

 ๑๓.๒ บานพักโรงพยาบาลปากพนัง 

 ๑๓.๓ ดานศุลกากรปากพนัง  ศาลจังหวัดปากพนัง  และโรงพยาบาลปากพนัง 

 ๑๓.๔ ที่วาการอําเภอปากพนัง  สํานักงานท่ีดินอําเภอปากพนัง  สหกรณอําเภอปากพนัง   

สํานักงานเกษตรอําเภอปากพนัง  และที่ทําการอัยการประจําศาลจังหวัดปากพนัง 

 ๑๓.๕ เรือนจําอําเภอปากพนัง 

 ๑๓.๖ สถานีตํารวจภูธรอําเภอปากพนัง 

 ๑๓.๗ สํานักงานเทศบาลเมืองปากพนัง  และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากพนัง 

 ๑๓.๘ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอปากพนัง 

 ๑๓.๙ สํานักงานการประปาปากพนัง  การประปาสวนภูมิภาค 

 ๑๓.๑๐ สํานักงานชลประทานที่  ๑๑ 

 ๑๓.๑๑ โรงสูบน้ําการประปาปากพนัง 

 ๑๓.๑๒ สถานีการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอปากพนัง 

 ๑๓.๑๓ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๑๓.๑๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางพระ 

 ๑๓.๑๕ สถานีอนามัยตําบลบางพระ 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๔  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพัฒนาการชายน้ํา  เริ่มตนจาก 

ถนนชายน้ํา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 
๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชายน้ํา  และถนนพัฒนาการชายน้ํา   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพัฒนาการชายน้ํา  (ถนนสาย  ก)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชายน้ํา  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนพัฒนาการชายน้ํา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนพัฒนาการชายน้ํา  จนบรรจบกับถนนพัฒนาการชายน้ํา  (ถนนสาย  ก) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนประชาวัฒนา  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนพัฒนาการครูสาย  ที่บริเวณหางจากถนนพัฒนาการครูสาย  บรรจบกับถนนชายทะเล  (ถนนสาย  ง  ๑)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนพัฒนาการครูสาย  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชายน้ํา  และถนนพาณิชยสัมพันธ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพัฒนาการชายน้ํา  (ถนนสาย  ก)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนชายน้ํา  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนพาณิชยสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนพาณิชยสัมพันธ  ระยะประมาณ  ๑,๔๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาวัฒนา  และ 
ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท  เริ่มตนจากถนนบางวํา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนประชาวัฒนา  ระยะประมาณ   
๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนหนาเมรุวัดรามประดิษฐ  (ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแพรกจูด  เริ่มตนจาก 
ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนแพรกจูด   
ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพัฒนาการครูสาย 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนาเมรุวัดรามประดิษฐ   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพาณิชยสัมพันธ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนหนาเมรุวัดรามประดิษฐ  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทาง 



 

๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบถนนพัฒนาการครูสายท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนแพรกจูด  (ถนนสาย  ค  ๓)  บรรจบกับถนนพัฒนาการครูสายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนพัฒนาการครูสาย  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนชายทะเล  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนชายทะเล  ระยะประมาณ   
๔,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และถนนวารีสวัสดิ์  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒,๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนวารีสวัสดิ์  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  จนบรรจบคลองบางทวด 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวารีสวัสดิ์  (ถนนสาย  ง  ๒)  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนวารีสวัสดิ์  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับคลองบางทวดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนวารีสวัสดิ์   
(ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร   
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ตัดกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนศรีสมบูรณ 
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตัดกับคลองสุขุม 
ที่บริเวณหางจากถนนศรีสมบูรณตัดกับคลองสุขุมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวคลองสุขุม   
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนศรสีมบรูณที่บริเวณหางจากถนนศรสีมบูรณตัดกับคลองสุขุมไปทางทิศใตตามแนวถนนศรีสมบูรณ   
ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 
 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบางทวด  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกตามแนวถนนบางทวด   
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๓) 

 ถนนสาย  ง  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
เริ่มตนจากถนนบางทวด  (ถนนสาย  ง  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓ 

 ถนนสาย  ง  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพาณิชยสัมพันธ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพัฒนาการครูสายที่บริเวณ 
ถนนพัฒนาการครูสายตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนพัฒนาการครูสาย  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก  ตําบลปากพนัง  ตําบลบางพระ  ตําบลหูล่อง  
และตําบลบ้านเพิง  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม  ให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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