
หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  และบริเวณหมายเลข  ๑.๗   
ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า” 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  เป็นลําดับที่  ๓๖  ของบัญชีท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบริเวณหมายเลข  ๑.๖  หมายเลข  ๑.๗  หมายเลข  ๒.๑  หมายเลข  ๓.๑  
หมายเลข  ๔.๑  หมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๓  หมายเลข  ๔.๔  และหมายเลข  ๔.๕  ในแผนผัง
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้บริเวณหมายเลข  ๑.๗  หมายเลข  ๒.๑  หมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๔   
ในแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  ๑.  และ  ๔.  ในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความใน  ๑.  และ  ๔.  ในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในรายการ  ๑.๖  รายการ  ๑.๗  รายการ  ๒.๑  รายการ  ๓.๑  
รายการ  ๔.๑  รายการ  ๔.๒  รายการ  ๔.๓  รายการ  ๔.๔  และรายการ  ๔.๕  ในรายการประกอบ
แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความในรายการ  ๑.๗  รายการ  ๒.๑  รายการ  ๓.๑  และรายการ  ๔  
ในรายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม ได ได ได

    และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

คลังสินคา เฉพาะกิจ

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

นอย เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนน ที่อยูอาศัยหนาแนน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง

ชนบทและ อุตสาหกรรมและ





รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองยะลา  (ฉบบัท่ี  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดินใน  ๑.  รายการ  ๑.๗  รายการ  ๒.๑  รายการ  ๓.๑  ๔.  และรายการ  ๔  

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  และหมายเลข  ๑.๗  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  

ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต  และสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาลนครยะลา 

  ดานตะวันออก จดถนนสิโรรส  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสิโรรส  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสิโรรส  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

เขตทางรถไฟสายใตตัดกับถนนสิโรรส  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสิโรรส  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนสิโรรส  ฟากตะวันตก  และมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา  

(มัสยิดเราฎอตุลยันนะห) 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  

๑๓๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสิโรรส  และถนนถิระรมย  ฟากเหนือ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  และถนนสิโรรส  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพุทธภูมิวิถี  ฟากเหนือ  และถนนเฉลิมชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสิโรรส  และทีด่นิ

ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๗๕๘,  ๑๔๒๖,  ๑๔๒๕,  ๑๖๙๕,  ๑๘๙๘  และ  ๘๗๕๙  (บริษัทยางไทยปกษใต  จํากัด) 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 
๒ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา 

 ๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๘๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  

ถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองยะลากับอําเภอรามัน 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง  ๔  

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๒ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ .ศ .  ๒๕๕๔   
เพ่ือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าบางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย  ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก  และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
เพ่ือกําหนดให้การประกอบกิจการโรงงานลําดับที่  ๓๖  (๑)  สามารถดําเนินการได้ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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