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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา  จังหวัดสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

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 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ขอ้ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลพะตง  อําเภอหาดใหญ่  และตําบลพังลา  

อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

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

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  และการศึกษา
ของชุมชน 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคและพื้นที่ชายแดน  และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ด ินประเภทที ่อยู ่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อการอยู ่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(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 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(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 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(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) โรงฆ่าสัตว์ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๐  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการตามที่กําหนด  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 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชนท์ี่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่

เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์ 
ที่เก่ียวข้องกับนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมและกําจัดมูลฝอย 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู ้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น

ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

ที่อยู่อาศัย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๖

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแน่นน้อย

ชนบทและเกษตรกรรม



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแน่นน้อย

๒

ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ ได้

     ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปรณ์ของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย

๓

ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or

Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง

ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ

ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมตัิ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่ง

กําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับ 

ใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง

หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ 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) คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors

or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง 

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง 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

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)  

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ ได้ ได้ ได้

     ยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

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

        หมายเหตุ         ลําดับที่                หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                             ได้                      หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                             โรงงานจําพวกที่      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพะตง – พังลา  จังหวัดสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งถนนเทศบาล  ๙  บรรจบกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร –  

หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ) 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ) 

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล  ๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะทาง  ๕๐  เมตร   

และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และโรงเจไทเซียงเลาฉุย   

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ)   

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๒  ฟากเหนือ  และโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับริมฝงคลองแทงแม  ฝงเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ)   

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๓  ฟากเหนือ  และสํานักปฏิบัติธรรมสุทธิวงศ   

อุดมสุข  (ปาชาวัดชี) 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ)   

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดมูลนิธิสาธารณสุขการกุศล  เปาเก็งเต็งทุงลุง  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๔๙   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดหมูบานเด็กโสสะหาดใหญ  และถนนเทศบาล  ๗๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ) 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๗  ฟากเหนือ  ถนนวังปริง  ๑  ฟากตะวันออก   

และฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนควนสะตอ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)   



 

๓ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

และที่ทําการไปรษณียคลองแงะ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค ๔  ฟากตะวันตก  ที่ จุดซึ่ ง 

ถนนสาย  ค  ๔  บรรจบกับถนนแปะกง – ทุงยาว  ถนนแปะกง – ทุงยาว  ฟากใต  และมูลนิธิมิตรภาพ 

คลองแงะแปะกง 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนควนสะตอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนควนสะตอ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ค  ๔  บรรจบกับถนนควนสะตอ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนควนสะตอ  เปนระยะ   

๑๕๐  เมตร 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกอบกุลอุทิศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนาทวี  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก  เสนตั้ งฉากกับ 

ถนนกอบกุลอุทิศ  ๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนนาทวี  ซอย  ๒  บรรจบกับถนนกอบกุลอุทิศ  ๖  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอบกุลอุทิศ  ๖  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนกอบกุลอุทิศ  ๓   

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนควนสะตอ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนควนสะตอ  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนประชาธิปตย  ฟากเหนือ   

และถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนมุสิกราษฎร  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนควนสะตอ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมุสิกราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมุสิกราษฎร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก ๑  ฟากใต  และถนนทาโพธิ์  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก ๒  ฟากตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาโพธิ์   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๑   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   

และสวนสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ  ตําบลพังลา 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสุขาภิบาลพัฒนา  ๑  ฟากใต  ฟากตะวันออก  และ 

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอบกุลอุทิศ  เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแงะ   

ฝงใต  ถนนนาทวี  ซอย  ๔  ฟากตะวันออก  และถนนกอบกุลอุทิศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๘  ฟากเหนือ  และศาลเจาแมชีกวนอิมอํา 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแงะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  สํานักงาน 

ประปาพังลา  การประปาสวนภูมิภาค  และโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๘   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก ๔  ฟากใต  และถนนสุขาภิบาล  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานแมน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล  ๒   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๔   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแทงแม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล  ๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 



 

๕ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

และธนาคารกรุงไทย  สาขาทุงลุง 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๕๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

ถนนเทศบาล  ๑๘  ฟากเหนือและฟากใต  ถนนเทศบาล  ๒๒  ฟากเหนือ  ถนนเทศบาล  ๒๒  ซอย  ๑   

ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล  ๒๖  ซอย  ๕  บรรจบกับ 

ถนนเทศบาล  ๒๖   

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒๖  ซอย  ๕  ฟากตะวันตก  ถนนเทศบาล  ๓๔   

ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ศูนยจราจรสถานีตํารวจภูธรทุงลุง   

และศูนยบริการสาธารณสุขสํานักงานเทศบาลตําบลพะตง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองตง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   

และสวนสาธารณะเทศบาลตําบลพะตง 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๓๓  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดสวนสาธารณะสถานีรถไฟพะตง  เขตทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา   

นวมินทราชินี  หองสมุดประชาชน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลพะตง  และโรงเรียนเทศบาล  ๑   

(ชุมชนอุดมทอง)  เทศบาลตําบลพะตง 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๔๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  และหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๔๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๔๙   

และมูลนิธิสาธารณสุขการกุศล  เปาเก็งเต็งทุงลุง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนควนสะตอ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

และหอฌาปณกิจ 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนวังปริง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันออก   

และวัดกอบกุลรัตนาราม 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนควนสะตอ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

และเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทาโพธิ์  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุขาภิบาล  ๑  ฟากตะวันออก  ถนนประชาธิปตย  ฟากใต   

ถนนควนสะตอ  ๒  ฟากตะวันออก  และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลคลองแงะ 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอบกุลอุทิศ  ๓   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอบกุลอุทิศ  ๖  เสนตั้งฉากกับถนนกอบกุลอุทิศ  ๖  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งถนนนาทวี  ซอย  ๒  บรรจบกับถนนกอบกุลอุทิศ  ๖  และถนนนาทวี  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกอบกุลอุทิศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกอบกุลอุทิศ  ๗  ฟากตะวันออก  ถนนกอบกุลอุทิศ  ๖   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอบกุลอุทิศ  ๓   

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนกอบกุลอุทิศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนาทวี  ซอย  ๔  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับริมฝงคลองแงะ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอบกุลอุทิศ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

  ดานใต จดถนนสุขาภิบาลพัฒนา  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแงะ  ฝงใต  สถานีตํารวจภูธรคลองแงะ  และโรงเรียนบานคลองแงะ   

(ชาติบุณยวิทยาคาร)  มิตรภาพที่  ๒๓๐ 



 

๗ 

 ๒.๑๑ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแงะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันออก  ถนนทาโพธิ์  ฟากเหนือ   

และเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล  ๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

สมาคมตระกูลล้ิม  และท่ีทําการไปรษณียทุงลุง 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒๒  ซอย  ๑  ฟากใตและฟากตะวันออก   

และถนนเทศบาล  ๒๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากเหนือ  ท่ี จุดซึ่ง 

ถนนเทศบาล  ๒๖  ซอย  ๕  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๖ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๑  อําเภอหาดใหญ  โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่  ๑๙๘  และวัดทุงลุง 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๓๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒๖  ซอย  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกอบกุลอุทิศ  ๓   

ถนนกอบกุลอุทิศ  ๖  ฟากใต  และถนนกอบกุลอุทิศ  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกอบกุลอุทิศ  ฟากเหนือ  และธนาคารออมสิน   

สาขาคลองแงะ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

และเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองหินเหล็กไฟ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ฟากใตและฟากตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๔   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ๓๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๔๒  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   

กับริมฝงคลองประตู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองหินเหล็กไฟ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแทงแม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองหินเหล็กไฟ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๑  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  เสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร –  

หาดใหญ)  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งแนวเขตทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  บรรจบกับ 

ถนนเทศบาล  ๙  และถนนเทศบาล  ๙  ฟากเหนือ 



 

๙ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

และศาลเจาพระโพธิสัตวกวนอิม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  

 ๕.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล  ๔   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองหินเหล็กไฟ   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ถนนเทศบาล  ๖   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

และโรงเจไทเซียงเลาฉุย 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

 ๕.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ)   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  และหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแทงแม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองตง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก   

 ๕.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  และหมายเลข  ๖.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 

๑๐ 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองตง  ฝงใตและ 

ฝงตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองตง  ฝงตะวันออก 

 ๕.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองตง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก   

 ๕.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

(ปาดังเบซาร – หาดใหญ)   

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

ชมรมผูบําเพ็ญประโยชนหอการกุศลทุงลุง  ถนนเทศบาล  ๓๘  ฟากเหนือและฟากใต  ดานตรวจของ 

ศุลกากรทุงลุง  และชุมสายโทรศัพทพะตง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงตะวันออก   

ถนนเทศบาล  ๔๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนเทศบาล  ๓๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   

และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   



 

๑๑ 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๕  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล  ๖๓  ฟากใต   

และเสนขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ) 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงใต   

และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๔  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาย  ค ๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ค ๔  บรรจบกับถนนแปะกง – ทุงยาว  เสนตั้งฉากกับ 

ถนนควนสะตอ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค ๔  บรรจบกับถนนควนสะตอ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวถนนควนสะตอ  เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  และถนนควนสะตอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   

และวัดมวงก็อง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๖  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงตะวันออก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  หนวยบริการตํารวจทางหลวงทุงลุง   

และสํานักงานดานชั่งน้ําหนักถาวรหาดใหญ  (บานทุงลุง  ขาออก) 

 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๔  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

วัดโคกสัก  และสถานีไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก   



 

๑๒ 

 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแปะกง – ทุงยาว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค ๔  ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

  ดานใต จดถนนกอบกุลอุทิศ  ฟากเหนือ  ชุมสายโทรศัพทคลองแงะ   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก   

 ๕.๑๙ ดานเหนือ จดถนนควนสะตอ  ฟากใต    

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมุสิกราษฎร   

  ดานใต จดถนนสาย  ก ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   

 ๕.๒๐ ดานเหนือ จดถนนกอบกุลอุทิศ  ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานแมน้ํา 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนบานแมน้ํา   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนบานแมน้ํา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนบานแมน้ํา  เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก   

และถนนสาย  ง  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๑  และหมายเลข  ๖.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๕.๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๑   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาโพธิ์   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก ๒  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงเหนือ   

และถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 



 

๑๓ 

 ๕.๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข ๘ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๓ ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

และสุสานจีน   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนบานแมน้ํา   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานแมน้ํา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนบานแมน้ํา  เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนบานแมน้ํา  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก ๔   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล  ๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนบานแมน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนบานแมน้ํา   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานแมน้ํา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนบานแมน้ํา  เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้   

 ๖.๑ ดานเหนือ จดคลองหินเหล็กไฟ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองหนิไฟ  ฝงใต  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองหินเหล็กไฟ  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา 

ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก  สวนสาธารณะเทศบาล 

ตําบลพะตง  วัดมวงก็อง  สวนสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ  ตําบลพังลา  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนบานแมน้ํา  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนบานแมน้ํา  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนบานแมน้ํา  เปนระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   

 ๖.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแทงแม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   



 

๑๔ 

  ดานใต จดคลองแทงแม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดคลองแทงแม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแทงแม  ฝงใต   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

 ๖.๔ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลพะตง 

 ๖.๕ สวนสาธารณะสถานีรถไฟพะตง 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองตง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดคลองตง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดคลองตง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองตง  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงเหนือ   

ถนนเทศบาล  ๔๒  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองประตู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดคลองประตู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   

 ๖.๙ ดานเหนือ จดคลองประตู  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานทิศตะวนัออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  กับริมฝงคลองประตู  ฝงใต   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

 ๖.๑๐ สวนสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ  ตําบลพังลา 



 

๑๕ 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองแงะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดคลองแงะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก   

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดคลองแงะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  กับริมฝงคลองแงะ  ฝงใต   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองอูตะเภา  ฝงตะวันออก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

 ๗.๒ โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่  ๑๙๘ 

 ๗.๓ โรงเรียนบานคลองแงะ  (ชาติบุณยวิทยาคาร)  มิตรภาพท่ี  ๒๓๐ 

 ๗.๔ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ศาลเจาพระโพธิสัตวกวนอิม 

 ๘.๒ ศาลเจากวนอู 

 ๘.๓ โรงเจไทเซียงเลาฉุย 

 ๘.๔ สมาคมตระกูลล้ิม   

 ๘.๕ วัดทุงลุง 

 ๘.๖ สํานักปฎิบัติธรรมสุทธิวงค  อุดมสุข  (ปาชาทวดชี) 

 ๘.๗ ชมรมผูบําเพ็ญประโยชนหอการกุศลทุงลุง 

 ๘.๘ มูลนิธิสาธารณสุขการกุศล  เปาเก็งเต็งทุงลุง 

 ๘.๙ ศาลเจาพอเกียงกุน  เปาเก็งเต็งทุงลุง 

 ๘.๑๐ วัดมวงก็อง 

 ๘.๑๑ วัดโคกสัก 

 ๘.๑๒ มูลนิธิมิตรภาพคลองแงะแปะกง 

 ๘.๑๓ วัดกอบกุลรัตนาราม   



 

๑๖ 

 ๘.๑๔ หอฌาปณกิจ 

 ๘.๑๕ มัสยิดจริยธรรม 

 ๘.๑๖ มัสยิดบานคลองถาน 

 ๘.๑๗ ศาลเจาแมชีกวนอิมอํา 

 ๘.๑๘ สุสานจีน 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ สถานีตํารวจภูธรทุงลุง 

 ๙.๒ ศูนยสงเสริมการเกษตรปุยหมัก  เทศบาลตําบลตะพง 

 ๙.๓ ธนาคารกรุงไทย  สาขาทุงลุง 

 ๙.๔ ที่ทําการไปรษณียทุงลุง 

 ๙.๕ หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่  ๑  อําเภอหาดใหญ 

 ๙.๖ ศูนยจราจรสถานีตาํรวจภูธรทุงลุง  และศูนยบริการสาธารณสุขสํานักงานเทศบาลตําบลพะตง 

 ๙.๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  นวมินทราชินี   

 ๙.๘ หองสมุดประชาชน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพะตง  และโรงเรียนเทศบาล  ๑   

(ชุมชนอุดมทอง)  เทศบาลตําบลพะตง 

 ๙.๙ ดานตรวจของศุลกากรทุงลุง 

 ๙.๑๐ ชุมสายโทรศัพทพะตง 

 ๙.๑๑ หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ 

 ๙.๑๒ หนวยบริการตํารวจทางหลวงทุงลุง  และสํานักงานดานชั่งน้ําหนักถาวรหาดใหญ   

(บานทุงลุง  ขาออก) 

 ๙.๑๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานมวงก็อง 

 ๙.๑๔ สถานีไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ๙.๑๕ ที่ทําการไปรษณียคลองแงะ  

 ๙.๑๖ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลคลองแงะ 

 ๙.๑๗ ธนาคารออมสิน  สาขาคลองแงะ 

 ๙.๑๘ ชุมสายโทรศัพทคลองแงะ 

 ๙.๑๙ สถานีตํารวจภูธรคลองแงะ 

 ๙.๒๐ สํานักงานประปาพังลา  การประปาสวนภูมิภาค 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนพะตง – พังลา  จังหวัดสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาโพธิ์  เริ่มตนจากบริเวณ 

ซึ่งอยูหางจากถนนทาโพธิ์ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนทาโพธิ์  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเดิมจนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทาโพธิ์  ที่บริเวณ 
หางจากถนนทาโพธิ์ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 
ถนนทาโพธิ์  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๔๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๒  (ถนนสาย  ก ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๒  (ถนนสาย  ก ๔)   
ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๒   
(ถนนสาย  ก  ๔)  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทาโพธิ์  ที่บริเวณ 
หางจากถนนทาโพธิ์ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนนทาโพธิ์  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๗๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๒  (ถนนสาย  ก ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๒  (ถนนสาย  ก ๔)   
ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๒   
(ถนนสาย  ก ๔)  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๒  เริ่มตนจาก 
บริเวณซึ่งอยูหางจากถนนสุขาภิบาล  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๗๓   

(ถนนสาย  ข ๖)  ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๗๓  (ถนนสาย  ข  ๖)  ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร –  
หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๗๓  (ถนนสาย  ข ๖)  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข ๕  ที่บริเวณ 
หางจากถนนสาย  ข ๕  บรรจบกับถนนสาย  ง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข ๕   



 

๒ 

ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร   
บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔๙  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๔๙  ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร –  
หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๔๙  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข ๒  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ข ๒  บรรจบกับถนนสาย  ง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข ๒  ระยะประมาณ   
๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค ๑   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค ๑  ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข ๑   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข ๑  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔๙  (ถนนสาย  ค ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๐๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๕๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔๙   
(ถนนสาย  ค ๓)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๗๓   
(ถนนสาย  ข ๖)  ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๗๓  (ถนนสาย  ข ๖)  ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร –  
หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๗๓  (ถนนสาย  ข ๖)  ระยะประมาณ   
๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕๗   
(ถนนสาย  ข ๔)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๕๗  (ถนนสาย  ข ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๕๗  (ถนนสาย  ข ๔)   
ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๔๙  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๔๗  ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๔๙  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๕๗  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข ๑   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข ๑  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔๙  (ถนนสาย  ค ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   
ตามแนวถนนสาย  ข ๑  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔๙  (ถนนสาย  ค ๓)   
ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๗๓  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ข ๗  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวังปริง  เริ่มตนจากทางหลวง 
แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม 
จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก 

 ถนนสาย  ข ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๓  เริ่มตนจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

๓. ถนนสาย  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค ๑  เปนถนนเดิมกํ าหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๖   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ง  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข ๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ท่ีบริเวณถนนเดิม   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิมจนสุด 
แนวถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร   
จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ค ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๓๖  และ 
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิมจนสุดแนวถนน  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  จนสุด 
แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ค ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๔๙  และทางหลวง 
ชนบท  สข. ๑๐๑๙  เริ่มตนจากบริเวณซึ่งอยูหางจากถนนเทศบาล  ๔๙  ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร –  
หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๔๙  ระยะประมาณ  ๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๔๙  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  สข. ๑๐๑๙  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  สข. ๑๐๑๙  จนสุดแนวเขต 
ผังเมืองรวมดานตะวันออก 

 ถนนสาย  ค ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนควนสะตอ   
บรรจบกับถนนมุสิกราษฎร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่บริเวณหางจาก 
ถนนควนสะตอ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือและ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ   
๑,๐๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ตัดกับถนนวังปริง  (ถนนสาย  ข ๗)  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ง  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร 



 

๔ 

 ถนนสาย  ค ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณท่ีถนนทาโพธิ์   
(ถนนสาย  ก ๑)  บรรจบกับถนนมุสิกราษฎร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร   
จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ง  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่บริเวณหางจากถนนบานแมน้ํา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   
(ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๗๐  เมตร   
บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ข ๘)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ข ๘)   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ถนนสุขาภิบาล  ๓  (ถนนสาย  ข ๘)  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร   
บรรจบกับถนนกอบกุลอุทิศ  ท่ีบริเวณหางจากถนนกอบกุลอุทิศ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   
(ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกอบกุลอุทิศ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   
ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนวังปริง  (ถนนสาย  ข ๗)  ท่ีบริเวณหางจากถนนวังปริง   
(ถนนสาย  ข ๗)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนวงัปรงิ  (ถนนสาย  ข ๗)  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ค ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค ๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ค ๔   
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๗๓  (ถนนสาย  ข ๖)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๗๓  (ถนนสาย  ข ๖)  ตัดกับ 
ทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๗๓   
(ถนนสาย  ข ๖)  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   
๑,๑๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข ๕  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข ๕  บรรจบกับถนนสาย  ข ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใตตามแนวถนนสาย  ข ๕  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
และทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๔๙  (ถนนสาย  ค ๓)  ที่บริเวณ 
หางจากถนนเทศบาล  ๔๙  ตัดกับทางรถไฟสายใต  (ปาดังเบซาร – หาดใหญ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวถนนเทศบาล  ๔๙  และถนนเทศบาล  ๔๙  (ถนนสาย  ค  ๓)  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   
ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข ๒  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข ๒   
บรรจบกับถนนสาย  ข ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข ๒  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร   
ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ค ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค ๑   
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ค ๑   
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๔๖๐  เมตร  จนสุดแนวเขตผังเมืองรวม 
ดานเหนือ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลพะตง  อําเภอหาดใหญ่  และตําบลพังลา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมือง  และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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