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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลโคกเคียน  ตําบลบางนาค  ตําบลกะลุวอเหนือ

และตําบลลําภู  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดนราธิวาส 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การคมนาคม

และการขนส่ง  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างและพื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 
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(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบส่ีของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้าเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) คลังสินค้าเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละหกของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) คลังสินค้าเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 



หน้า   ๕ 
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(๗) สถานที่เก็บสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๓  

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  คลังสินค้า  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๓  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) การอยู่อาศยัหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้าเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ

ในลักษณะโรงงานลําดับที่  ๑๔  ลําดับที่  ๒๖  (๒)  ลําดับที่  ๖๓  (๓)  ลําดับที่  ๗๕  ลําดับที่  ๙๐  
ลําดับที่  ๙๒  ซ่ึงไม่มีการแกะล้างหรือแปรสภาพวัตถุดิบ  และลําดับที่  ๑๐๑  ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  คลังสินค้าและกิจการที่เก่ียวข้อง  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   



หน้า   ๖ 
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เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดของที่ดินบริเวณ
หมายเลข  ๔.๒ 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้   

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานลําดับที่  ๑๔  ลําดับที่  ๒๖  (๒)  
ลําดับที่  ๖๓  (๓)  ลําดับที่  ๗๕  ลําดับที่  ๙๐  ลําดับที่  ๙๒  ซ่ึงไม่มีการแกะล้างหรือแปรสภาพวัตถุดิบ  
และลําดับที่  ๑๐๑   

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติ  
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้าเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  สายนราธิวาส - ตาบา  ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการอยู่ใน 
การจัดสรรที่ดินโครงการเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝ่ังทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 
ของชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
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(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรือขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  
ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ค  ๑  
ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาย  ค  ๔  ถนนสาย  ค  ๕  ถนนสาย  ค  ๖  ถนนสาย  ค  ๗  
ถนนสาย  ค  ๘  ถนนสาย  ค  ๙  ถนนสาย  ค  ๑๐  ถนนสาย  ค  ๑๑  ถนนสาย  ค  ๑๒  ถนนสาย  ง  ๑  
ถนนสาย  ง  ๒  ถนนสาย  ง  ๓    ถนนสาย  จ  ๑  ถนนสาย  จ  ๒  ถนนสาย  จ  ๓  และถนนสาย  จ  ๔  
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา     

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์  ได้ ได้

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง    ได้  ได้ ได้

     เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมลด็พืชหรือหัวพืช

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้  ได้ ได้  ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

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

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

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

ชนบท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

พ.ศ.  ๒๕๕๖

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ 

     หรือช็อกโกเลต

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย ได้ ได้  ได้ ได้

บด หรือย่อยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้ ได้ ได้

     (เฉพาะในพื้นที่บริเวณฟาร์มปศุสัตว์)

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     (เฉพาะซ่อมแซม)

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

๒

ที่ดินประเภท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ ได้ ได้

     ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง  ได้ ได้

     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน

หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้ ได้

     (เฉพาะปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์สารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช 

     หรือสัตว์ที่ทําจากวัตถุหรือวัสดุธรรมชาติ)

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

(เฉพาะการทําผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว)

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๓

ที่ดินประเภท



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural

Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ

จากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือ

ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้

     ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้

     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน 

     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

     อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้ ได้ ได้

     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

     (เฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม)

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้

ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง หรือซ่อมแซม)

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หนาแน่นน้อยที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย ชนบทพาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

และเกษตรกรรม

๔

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม)

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้

ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (เฉพาะการทําส่วนประกอบ สําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร)

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

หนาแน่นปานกลาง
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

และเกษตรกรรม

๕

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

ที่ดินประเภท



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ 

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(เฉพาะดดัแปลง หรือซ่อมแซม)

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

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือ

ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ

ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า 

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน

รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้

พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

และเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๖



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ 

ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า

เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

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

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง 

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง 

ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ 

เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ 

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi -

Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers) 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย ชนบท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

๗

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัย



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้

     นอกจากเรือยาง (เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี หรือ

     ตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ)

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

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

     หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า

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

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อยหนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

และเกษตรกรรม

๘

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ 

หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ

      กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิต

     สินค้าพื้นเมือง หรือของชําร่วย)

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

     สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้ ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การบรรจุก๊าซ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

หนาแน่นน้อยที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๙

โรงงานจําพวกที่

และเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ ได้ ได้ ได้

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกนัสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste ได้

Treatment Plant)

                โรงงานจําพวกที่   หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

หมายเหตุ    ลําดับที่             หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้                   หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๐

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



นายชางโยธา 5 รักษาการแทน

หัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ

(นายยิ่งพันธ  ชินไชยชนะ)



นายชางโยธา 5 รักษาการแทน

หัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ

(นายยิ่งพันธ  ชินไชยชนะ)



รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองนราธิวาส 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพนาสณฑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนพนาสณฑ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพนาสณฑ  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดโรงเรียนนราธิวาส 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกเคียน  ฝงตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากเหนือ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานใต จดถนนพนาสณฑ  ฟากเหนือ  และโรงเรียนวัดพนาสณฑ 

  ดานตะวันตก จดถนนพนาสณฑ  ฟากตะวนัออก  และวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส 

 ๑.๔ เกาะกลางคลองโคกเคียน   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนพนาสณฑ  ฟากใต  และวัดพนาสณฑ   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางซอยอดุลยตานนท  ๕ 

  ดานตะวันตก จดถนนละมายอุทิศ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗   

(ตอน  ๑)  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ฟากตะวันตก   

และถนนละมายอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุริยะประดิษฐ   

และสถานีวิทยุกระจายเสียง  ๙๑๒  กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

  ดานตะวันตก จดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา   

สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส  และศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

  ดานตะวันออก จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

  ดานใต จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

  ดานตะวันตก จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ฟากตะวันออก   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

  ดานตะวันออก จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากใตและฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุริยะประดิษฐ  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก  จดศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 



 

๓ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนศิริภักดี  ฟากใต  และถนนจาตุรงครัศมี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนแสงจันทร  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนเทศบาล  ๔   

(บานกําปงตาโกะ) 

  ดานใต จดซอยยะกัง  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนระแงะมรรคา  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนระแงะมรรคา 

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศิริภักดีบรรจบกับถนนระแงะมรรคา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนระแงะมรรคา   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนระแงะมรรคา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองยะกัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนระแงะมรรคา  ฟากตะวันออก  โรงเรียนเทศบาล  ๓   

(บานยะกัง)  กูโบรยะกัง  ซอยยะกัง  ๒  ฟากใต  และถนนแสงจันทร  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนน  ณ  นคร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนระแงะมรรคา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ  และคลองสงน้ําชลประทาน   

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนสุริยะประดิษฐ  ฟากใต 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และโรงเรียน 

บานปลักปลา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  และหมายเลข  ๘.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกเคียน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนโคกเคียน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 



 

๔ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝง 

คลองโคกเคียน  ฝงใต  และถนนชายทะเล  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดมัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาส  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนพิชิตบํารุง  โรงเรียนเทศบาล  ๒  (บานบาเละฮิเล)  และวัดพรหมนิวาส 

  ดานใต จดถนนโคกเคียน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนโคกเคียน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพนาสณฑ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนโคกเคียน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพิชิตบํารุง   

และสถานีดับเพลิง  (สาขายอย)  เทศบาลเมืองนราธิวาส 

  ดานใต จดถนนเจริญพงษ  ฟากเหนือ  ถนนดาราวัฒน  ฟากเหนือ  และ 

ถนนพนาสณฑ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนพนาสณฑ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

จังหวัดนราธิวาส  หองสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส  กองรอยอาสารักษาดินแดน  จังหวัดนราธิวาสท่ี  ๑   

สํานักงานปาไมจังหวัดนราธิวาส  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนราธิวาส  และ 

ถนนสุริยะประดิษฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนละมายอุทิศ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางซอยอดุลยตานนท  ๕  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนพนาสณฑ  ฟากใต  และถนนวิจิตรไชยบูรณ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพิชิตบํารุง   

ถนนวรคามพิพิธ  ฟากเหนือ  วัดบางนรา  ฌาปนสถานเทศบาลเมืองนราธิวาส  โรงเรียนเมืองนราธิวาส   

และถนนผดุงอาราม  ฟากตะวันตก 



 

๕ 

  ดานใต จดถนนประชาสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนเจริญพงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพิชิตบํารุง 

  ดานใต จดถนนวิจิตรไชยบูรณ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนดาราวัฒน  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนผดุงอาราม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนราภิรมย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประชาสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนจาตุรงครัศมี  ฟากตะวันออก  และสถานีตรวจอากาศ 

นราธิวาส 

 ๒.๑๐ ดานตะวันออก จดถนนจาตุรงครัศมี  ฟากตะวันตก  ศูนยอํานวยการปองกันภัย 

ฝายพลเรือนเทศบาลเมืองนราธิวาส  และศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  ดานใต จดถนนศิริภักดี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนระแงะมรรคา  ฟากตะวันออก  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนราธิวาส  ศูนยควบคุม 

โรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๑๒๔ 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดสถานีวิทยุกระจายเสียง  ๙๑๒  กองอํานวยการกลาง 

รักษาความปลอดภัยแหงชาติ  และเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุริยะประดิษฐ 

  ดานตะวันออก จดถนนละมายอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุริยะประดิษฐ  ฟากเหนือ  และโครงการชลประทานนราธิวาส   

สํานักงานชลประทานที่  ๑๒  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากใต   

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบ  พระชนมพรรษา  และสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส 



 

๖ 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนศิริภักดี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนระแงะมรรคา   

และสถานีขนสงจังหวัดนราธิวาส 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนระแงะมรรคาที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนศิริภักดีบรรจบกับถนนระแงะมรรคา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนระแงะมรรคา  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนระแงะมรรคา  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดแขวงการทางนราธิวาส  ถนนประชาภิรมย  ฟากใต  และ 

วัดประชาภิรมย 

  ดานตะวันออก จดถนนระแงะมรรคา  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร   

วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร  และโรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดประชาภิรมย) 

  ดานใต จดถนน  ณ  นคร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุริยะประดิษฐ  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองโคกเคียน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงตะวันตก   

และธนารักษพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 

  ดานใต จดถนนภูผาภักดี  ฟากตะวันออก  และถนนนิมิตรมงคล  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันออก  และถนนชายทะเล  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดมัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาส 

  ดานตะวันออก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันตก  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จังหวัดนราธิวาส 

  ดานใต จดกูโบรโตะกอดอ 

  ดานตะวันตก จดวัดพรหมนิวาส  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนพิชิตบํารุง  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  (บานบาเละฮิเล) 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนนิมิตรมงคล  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนภูผาภักดี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพิทักษลิขิต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนพิทักษลิขิต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนภูผาภักดี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสมัยอาณาจักร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดกูโบรโตะกอดอ 

  ดานตะวันออก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนโคกเคียน  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนโคกเคียน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเจริญพงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพิชิตบํารุง 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนสมัยอาณาจักร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนภูผาภักดี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนโสภาพิสัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดถนนโสภาพิสัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนภูผาภักดี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนจํารูญนรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนเจริญพงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวิจิตรไชยบูรณ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพิชิตบํารุง 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดถนนจํารูญนรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนภูผาภักดี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวิจิตรไชยบูรณ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนวิจิตรไชยบูรณ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวรคามพิพิธ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพิชิตบํารุง 



 

๘ 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนวิจิตรไชยบูรณ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนภูผาภักดี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวรคามพิพิธ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันออก  และมัสยิดยูมอียะห  (มัสยิด 

ประจําจังหวัดนราธิวาสเกา) 

 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดถนนวรคามพิพิธ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพิชิตบํารุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสํานักงานบริการโทรศัพทจังหวัดนราธิวาส  ไปรษณียนราธิวาส   

สํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส  และสํานักงาน 

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูจังหวัดนราธิวาส 

  ดานตะวันตก จดถนนนราชัยศรี  ฟากตะวันออก   

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดถนนวรคามพิพิธ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนราชัยศรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสํานักงานบริการโทรศัพทจังหวัดนราธิวาส  ไปรษณียนราธิวาส   

สํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส  และสํานักงาน 

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูจังหวัดนราธิวาส 

  ดานตะวันตก จดวัดบางนรา  และฌาปนสถานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดถนนประชาสงเคราะห  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนราภิรมย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุริยะประดิษฐ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหนวยกูภัย  ๓  สถานีตํารวจทางหลวง  กองกํากับการ  ๗   

 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดโรงเรียนนราสิกขาลัย  ศูนยเด็กเล็กสาธิตเทศบาลเมืองนราธิวาส   

เรือนจําจังหวัดนราธิวาส  และบานพักคลังจังหวัด 

  ดานตะวันออก จดถนนระแงะมรรคา  ฟากตะวันตก  และสํานักงานสงเคราะห 

การทําสวนยางจังหวัดนราธิวาส 

  ดานใต จดบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  และถนนประชาภิรมย   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุริยะประดิษฐ  ฟากตะวันออก  กองกํากับการตํารวจภูธร 

นราธิวาส  และสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนราธิวาส   



 

๙ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนพนาสณฑบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ  ๑,๙๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๓๖   

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนพนาสณฑบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๓๖   

 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒  (เดิม) 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดโรงเรียนบานโคกพะยอม  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ 

ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ 



 

๑๐ 

ไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดท่ีสาธารณประโยชนหาดนราทัศน 

  ดานตะวันตก จดคลองโคกเคียน  ฝงตะวันออก  ถนนชายทะเล  ฟากตะวันออก 

และฟากเหนือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖   

ฟากตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ   

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตจนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันตก  วัดโคกเคียน   

และโรงเรียนบานโคกเคียน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพนาสณฑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน 

 ๕.๓ ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกเคียน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกเคียน  ฝงตะวันออก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกเคียน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนนราธิวาส 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ฟากตะวันออก 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ตัดกับถนนพนาสณฑ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  เปนระยะ  ๓,๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๙๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑) 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 



 

๑๑ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลลําภูกับตําบลโคกเคียน  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๑,๙๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)   

 ๕.๖ เกาะกลางคลองโคกเคียน  ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของโรงเรียนนราธิวาส 

 ๕.๗ เกาะกลางแมน้ําบางนรา  ซึ่งอยูหางจากหลักเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   

หลักเขตท่ี  ๒  ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร 

 ๕.๘ เกาะกลางแมน้ําบางนรา  ซึ่งอยูหางจากหลักเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   

หลักเขตท่ี  ๒  ไปทางทิศใต  เปนระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  และ  ๒๕๐  เมตร  ตามลําดับ 

 ๕.๙ พ้ืนที่บริเวณบานอาวมะนาว  มีขอบเขตดังนี้ 

  ดานเหนือ จดท่ีสาธารณประโยชนหาดอาวมะนาว  และถนนสายบานคาย -  

บานอาวมะนาว 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนราฝงตะวันออก 

เฉียงเหนือ  เกาะปูลาแวจิ  และเกาะปูลากะปะ   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ฟากตะวันตก   

สถานีควบคุมการจายไฟนราธิวาส  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และสถานีไฟฟายอยนราธิวาส  การไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒  (เดิม)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอเมืองนราธิวาสกับอําเภอย่ีงอ  และเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาลูโบะบือซา 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองยะกัง  ฝงเหนือ 



 

๑๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองยะกัง  ฝงตะวันออก   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนราธิวาส 

กับอําเภอย่ีงอ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองยะกัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 

หมายเลข  ๔๐๕๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากสะพานขามคลองยะกัง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕  เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองยะกัง  ฝงใต  และ 

เสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางเค็ม  ฝงเหนือ   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 

หมายเลข  ๔๐๕๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากสะพานขามคลองยะกัง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕  เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองโคกเคียน 

 ๖.๒ ที่สาธารณประโยชนหาดนราทัศน 

 ๖.๓ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับแนวชายฝงรอบเกาะกลางคลองโคกเคียน   

 ๖.๔ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับแนวชายฝงรอบเกาะกลางคลองโคกเคียน   

ซึ่งตั้งอยูระหวางมัสยิดประจําจังหวัดนราธวิาสกบัหาดนราทัศน  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางสะพานขามคลองโคกเคยีน 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร 

 ๖.๕ ที่สาธารณประโยชนหาดอาวมะนาว 

 ๖.๖ เกาะปูลายามา 

 ๖.๗ เกาะไมปรากฏช่ือ   

 ๖.๘ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับแนวชายฝงบางสวนของพ้ืนที่บริเวณบานอาวมะนาว 



 

๑๓ 

 ๖.๙ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับแนวชายฝงรอบเกาะปูลาแวจิ 

 ๖.๑๐ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับแนวชายฝงรอบเกาะปูลากะปะ   

 ๖.๑๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบ  พระชนมพรรษา  และสนามกีฬากลาง 

จังหวัดนราธิวาส 

 ๖.๑๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เฉลิมพระชนมพรรษา   

๘๐  พรรษา  และพลับพลาที่ประทับฯ   

 ๖.๑๓ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 ๖.๑๔ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ๖.๑๕ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงใต  และฝงตะวันออก 

 ๖.๑๖ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองยะกัง 

 ๖.๑๗ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําบางนรา  ฝงตะวันตก 

 ๖.๑๘ ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองบางเค็ม  ฝงเหนือ  และฝงใต 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนบานโคกพะยอม 

 ๗.๒ โรงเรียนบานโคกเคียน 

 ๗.๓ โรงเรียนนราธิวาส 

 ๗.๔ วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส 

 ๗.๕ โรงเรียนวัดพนาสณฑ 

 ๗.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (บานบาเละฮิเล) 

 ๗.๗ โรงเรียนเทศบาล  ๖  (ถนนโคกเคียน) 

 ๗.๘ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 

 ๗.๙ โรงเรียนบานปูลากาปะ 

 ๗.๑๐ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (ถนนภูผาภักดี) 

 ๗.๑๑ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

 ๗.๑๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 

 ๗.๑๓ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

 ๗.๑๔ โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดประชาภิรมย) 

 ๗.๑๕ โรงเรียนเทศบาล  ๔  (บานกําปงตาโกะ) 

 ๗.๑๖ โรงเรียนบานปลักปลา 

 ๗.๑๗ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (บานยะกัง) 



 

๑๔ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดโคกเคียน 

 ๘.๒ มัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาส 

 ๘.๓ วัดพนาสณฑ 

 ๘.๔ วัดพรหมนิวาส 

 ๘.๕ มัดราเซาะหมัดยามัน 

 ๘.๖ กูโบรโตะกอดอ 

 ๘.๗ มัสยิดยูมอียะห  (มัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาสเกา) 

 ๘.๘ วัดบางนรา  และฌาปนสถานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ๘.๙ สุสานจีน 

 ๘.๑๐ วัดประชาภิรมย 

 ๘.๑๑ วัดคาทอลิค 

 ๘.๑๒ มัสยิดอัลมาบีดี 

 ๘.๑๓ กูโบรยะกัง 

 ๘.๑๔ มัดราเซาะหบาโง 

 ๘.๑๕ มัสยิดอิสลามมียะห 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ ศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส   

 ๙.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

 ๙.๓ ธนารักษพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 

 ๙.๔ สถานีดับเพลิง  (สาขายอย)  เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ๙.๕ สํานักงานพาณิชยจังหวัดนราธิวาส  สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส   

ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  และ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส 

 ๙.๖ สํานักงานบริการโทรศัพทจังหวัดนราธิวาส  ไปรษณียนราธิวาส  สํานักงานเทศบาล 

เมืองนราธิวาส  สํานักงานการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส  และสํานักงานสงเสริมสวัสดิการ 

และสวัสดิภาพครูจังหวัดนราธิวาส   

 ๙.๗ สถานีตรวจอากาศนราธิวาส 



 

๑๕ 

 ๙.๘ กองรอยหนวยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส  ท่ีวาการอําเภอเมืองนราธิวาส  และ 

ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส   

 ๙.๙ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนราธิวาส  และศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๑๒๔ 

 ๙.๑๐ ศูนยเด็กเล็กสาธติเทศบาลเมอืงนราธวิาส  เรือนจําจังหวดันราธิวาส  และบานพักคลังจังหวัด 

 ๙.๑๑ หนวยกูภัย  ๓  สถานีตํารวจทางหลวง  กองกํากับการ  ๗   

 ๙.๑๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง  ๙๑๒  กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

 ๙.๑๓ ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส   

หองสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส  กองรอยอาสารักษาดินแดน  จังหวัดนราธิวาสท่ี  ๑  สํานักงานปาไม 

จังหวัดนราธิวาส  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนราธิวาส 

 ๙.๑๔ ศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมืองนราธิวาส  และศูนยปฏิบัติการ 

ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ๙.๑๕ สถานีควบคมุการจายไฟฟานราธวิาส  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และสถานีไฟฟายอยนราธิวาส   

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 ๙.๑๖ โครงการชลประทานนราธิวาส  สํานักงานชลประทานที่  ๑๒  กรมชลประทาน 

 ๙.๑๗ กองกํากับการตํารวจภูธรนราธิวาสและสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนราธิวาส   

 ๙.๑๘ ศูนยเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ๙.๑๙ สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดนราธิวาส 

 ๙.๒๐ แขวงการทางนราธิวาส 

 ๙.๒๑ บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 

 ๙.๒๒ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ๙.๒๓ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร  และวิทยาลัยพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 

 ๙.๒๔ การประปานราธิวาส  การประปาสวนภูมิภาค 

 ๙.๒๕ สถานีขนสงจังหวัดนราธิวาส 

 ๙.๒๖ ที่ทําการโทรศัพทจังหวัดนราธิวาส 

 ๙.๒๗ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลําภู 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองนราธิวาส 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๕  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  เปนถนนเดมิไมปรากฏชื่อกาํหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดให 

กอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓,๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนชายทะเล   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนไมปรากฏชื่อ  และ 

ซอยอดุลยตานนท  ๕  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนละมายอุทิศ  (ถนนสาย  ค  ๑๑)  ท่ีบริเวณถนนละมายอุทิศ   

(ถนนสาย  ค  ๑๑)  บรรจบกับซอยอดุลยตานนท  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยอดุลยตานนท  ๕   

ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับ 

ถนนสุริยะประดิษฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนศิริภักดี  เริ่มตนจาก 

ถนนระแงะมรรคา  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนจตุรงครัศมี  (ถนนสาย  ง  ๓) 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแสงจันทร  และซอยยะกัง  ๒ 

เริ่มตนจากถนนจตุรงครัศมี  (ถนนสาย  ง  ๓)  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตก  ตามแนวถนนแสงจันทร   

และซอยยะกัง  ๒  จนบรรจบกับถนนระแงะมรรคา 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวอสเบียน  และถนนประชาภิรมย   

เริ่มตนจากถนนสุริยะประดิษฐ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนวอสเบียน  และถนนประชาภิรมย  จนบรรจบกับถนนระแงะมรรค 
 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนระแงะมรรคา   

ที่บริเวณหางจากถนนระแงะมรรคา  บรรจบกับถนนประชาภิรมย  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   



 

๒ 

ตามแนวถนนระแงะมรรคา  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๖๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนแสงจันทร  (ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนนแสงจันทร  (ถนนสาย  ข  ๓)   
บรรจบกับถนนจตุรงครัศมี  (ถนนสาย  ง  ๓)  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนแสงจันทร   
(ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาพัฒนา  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนระแงะมรรคา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสุริยะประดิษฐ  ที่บริเวณหางจากถนนสุริยะประดิษฐ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗   
(ตอน  ๘)  (ถนนสาย  จ  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุริยะประดิษฐ  ระยะประมาณ   
๓๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนยะกัง  ๑  และถนนโครงการ 
กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนยะกัง  ๑  (ถนนสาย  จ  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดมิ   
ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ระยะประมาณ   
๑,๘๙๐  เมตร  จนบรรจบถนนสุริยะประดิษฐ  ที่บริเวณหางจากถนนสุริยะประดิษฐ  บรรจบกับทางหลวงชนบท   
นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๘)  (ถนนสาย  จ  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสุริยะประดิษฐ   
ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๙.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิพิธคีรี  และถนนไมปรากฏช่ือ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุริยะประดิษฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนถนนพิพิธคีรี  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๓๖๐  เมตร  บรรจบกับซอยอดุลยตานนท  ๕  (ถนนสาย  ข  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากซอยอดุลยตานนท  ๕   
(ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนละมายอุทิศ  (ถนนสาย  ค  ๑๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 
ซอยอดุลยตานนท  ๕  (ถนนสาย  ข  ๑)  เดิม  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  จ  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๒  บรรจบกับถนนพนาสณฑ   
(ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  จ  ๒  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ตัดกับถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  ค  ๒)   
ที่บริเวณหางจากถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนเจริญพงศ  (ถนนสาย  ค  ๘)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   
ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  ตัดกับถนนโคกเคียน  (ถนนสาย  ง  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากถนนโคกเคียน   
(ถนนสาย  ง  ๑)  บรรจบกับถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  จ  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนโคกเคียน   
(ถนนสาย  ง  ๑)  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๑,๓๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏช่ือ   
ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพิชิตบํารุง 



 

๓ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวรคามพิพิธ  ถนนพนาสณฑ   
และถนนไมปรากฏช่ือ  เริ่มตนจากถนนภูผาภักดี  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และ 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนวรคามพิพิธ  ถนนพนาสณฑ  และถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบทางหลวงชนบท   
นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๘)  (ถนนสาย  จ  ๓) 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนิมิตรมงคล  เริ่มตนจาก   
ถนนพิชิตบาํรงุ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนภูผาภักดี  (ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนภูผาภักดี  เริ่มตนจาก 
ถนนนิมิตรมงคล  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ถนนผดุงอาราม 

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิทักษลิขิต  เริ่มตนจาก 
ถนนพิชิตบํารุง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนภูผาภักดี   
(ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสมัยอาณาจักร  เริ่มตนจาก 
ถนนพิชิตบํารุง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนภูผาภักดี   
(ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนโสภาพิสัย  เริ่มตนจาก 
ถนนพิชิตบํารุง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนภูผาภักดี   
(ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนดาราวัฒน  ถนนเจริญพงศ   
และถนนจํารูญนรา  เริ่มตนจากถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และ 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนดาราวัฒน  ถนนเจริญพงศ  และถนนจํารูญนรา  จนบรรจบกับถนนภูผาภักดี   
(ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวิจิตรไชยบูรณ  เริ่มตนจาก 
ถนนพิชิตบํารุง  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนภูผาภักดี   
(ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนจาตุรงครัศมี  เริ่มตนจาก 
ถนนภูผาภักดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสถิตยรายา  (ถนนสาย  ค  ๑๒) 

 ถนนสาย  ค  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนละมายอุทิศ  เริ่มตนจาก 
ถนนสุริยะประดิษฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ถนนสาย  ค  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสถิตยรายา  เริ่มตนจาก 
ถนนระแงะมรรคา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนจตุรงครัศมี   
(ถนนสาย  ค  ๑๐) 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖   

และถนนโคกเคียน  เริ่มตนจากถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  จ  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  และถนนโคกเคียน  จนบรรจบกับถนนพิชิตบํารุง  (ถนนสาย  ง  ๒) 



 

๔ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิชิตบํารุง  เริ่มตนจาก 
ถนนพิทักษลิขิต  (ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ถนนสุริยะประดิษฐ   

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนจาตุรงครัศมี  เริ่มตนจาก 
ถนนสถิตยรายา  (ถนนสาย  ค  ๑๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนแสงจันทร   
(ถนนสาย  ข  ๓)   

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๒๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  จ  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพนาสณฑ  และทางหลวงชนบท   

นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๒)  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖   
(ถนนสาย  ง  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนพนาสณฑ  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ที่บริเวณทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  ตัดกับ 
ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗   
(ตอน  ๒)  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม) 

 ถนนสาย  จ  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพนาสณฑ   
(ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนดาราวัฒน  (ถนนสาย  ค  ๘)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ค  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๑   
บรรจบกับถนนพนาสณฑ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   
๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ตัดกับแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗   
(ตอน  ๑)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)  บรรจบกับแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗   
(ตอน  ๒)  (ถนนสาย  จ  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๑)   
ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  ที่บริเวณ   
หางจากทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๘)  (ถนนสาย  จ  ๓)  บรรจบกบัแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗   
(ตอน  ๒)  (ถนนสาย  จ  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๘)   
(ถนนสาย  จ  ๓)  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๔๔๐  เมตร   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)   
บรรจบกับแนวทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗  (ตอน  ๒)  (ถนนสาย  จ  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  (เดิม)  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๗   
(ตอน  ๘)  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนสุริยะประดิษฐ 

 ถนนสาย  จ  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนยังกะ  ๑  และถนนไมปรากฏช่ือ   
เริ่มตนจากถนนระแงะมรรคา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนยะกัง  ๑  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒,๑๔๐  เมตร 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลโคกเคียน  ตําบลบางนาค  ตําบลกะลุวอเหนือ  และตําบลลําภู  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ของการผงัเมอืง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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