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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวม 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณ 
แนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบชุมชน  การใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนราธิวาสให้เป็นศูนย์กลางการบริการและการค้าชายแดน 
ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร 
ที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย  และได้มาตรฐาน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ   

และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ   

และเส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานอุตสาหกรรมบริการ 

หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  และไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  และโรงงานบําบัด 
น้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของทะเลไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา

ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณปูโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษ  อุตสาหกรรมที่จําเป็นและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มีในจังหวัด  
โรงงานลําดับที่  ๘  (๑)  (๒)  ลําดับที่  ๒๕  ลําดับที่  ๒๘  (๑)  (๒)  ลําดับที่  ๕๕  และลําดับที่  ๗๒  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๒.๓  และหมายเลข  ๒.๔  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๘) สถาบันการศึกษา  เว้นแต่สถานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีเก่ียวเนื่องกับ

กิจการอุตสาหกรรม 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  

โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเล 

ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา

ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

และไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา

ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  และการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนจังหวัดนราธวิาส 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลตนไทร  

จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลตนไทร  

จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลตนไทร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลตนไทร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๓ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส  

พ.ศ.  ๒๕๕๖   

 ๑.๔ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง  จังหวัดนราธิวาส  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง  จังหวัดนราธิวาส  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   



 
๒ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

หลักเขต  ๖  กับหลักเขตที่  ๑   

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลรือเสาะ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลรือเสาะ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลรือเสาะ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลรือเสาะ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๗ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๕๘  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลมะรือโบตก  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลมะรือโบตก  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลมะรือโบตก  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลมะรือโบตก  จังหวัดนราธิวาสระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 



 
๓ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๑ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปะลูรู  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปะลูรู  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลปะลูรู  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสุคิรนิ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสุคิรนิ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสุคิรนิ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๗  

หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  

หลักเขตท่ี  ๑๑  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแวง  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแวง  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลแวง  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแวง  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 



 
๔ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบูเกะตา  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 
หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ  
๔,๙๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับแนวชายฝงทะเลอาวไทย 
  ดานใต จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ  
๖,๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๖ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ  
๔,๙๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๖ 

  ดานใต จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๖  เปนระยะ  
๖,๘๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๑๓๖ 



 
๕ 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๒ 

  ดานใต จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากแมน้ําบางนราบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๒ 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก  ตามกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๔๖๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๕๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงตามแนวตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๖  

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๖  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๕๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๖  เปนระยะ  

๑,๐๕๐  เมตร 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวดันราธวิาสกบัจังหวดัปตตานี  และเขตเทศบาลตาํบลตนไทร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาล

ตําบลบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖   

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๖  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๘  ฟากเหนือ  เขตเทศบาลตําบลมะรือโบตก  

จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗   

กับหลักเขตท่ี  ๖  ทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาลตําบลรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง

หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 



 
๖ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนราธวิาสกับจังหวดัยะลา  แนวเขตอุทยานแหงชาติ  ปาเทือกเขารือเสาะ  ปาย่ีงอ  และปาบาเจาะ  

เขตปฏิรูปท่ีดนิตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตที่ดนิ  ในทองที่ตําบลลาโละ  อําเภอรือเสาะ  และตําบลมะรือโบตก  

อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตาํบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลตนไทร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตที่  ๕  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนราธิวาส

กับจังหวัดปตตานี 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย  และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๓  

หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลบาเจาะ  

จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลา  และทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําสายบุรี  ฝงตะวันตก  ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๑๘  

ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๖  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําสายบุรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาปรินยอ  ฝงซายแมน้ําสายบุรี  

แปลงที่  ๑  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนราธิวาส 

กับจังหวัดยะลา 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดทางรถไฟสายใต  ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลรือเสาะ  

จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖   

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันตก  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๗  ฟากเหนือ 



 
๗ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๗  ฟากตะวันออก   

เขตเทศบาลตําบลศรสีาคร  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  

หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๙  ทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๑๘  ฟากตะวันออก  และแมน้ําสายบุรี  

ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล  

และบริเวณหมายเลข  ๖.๕  หมายเลข  ๖.๘  หมายเลข  ๖.๙  และหมายเลข  ๖.๑๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว   

 ๓.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลมะรือโบตก  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๘  

ฟากใต  เขตเทศบาลตําบลย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตพ้ืนที่ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํ าบางนรา   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  

ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔  และคลองตันหยงมัส  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลตันหยงมัส  จังหวัดนราธิวาส  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  และทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลปะลูรู  

จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙๓  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๖๖  ฟากเหนือ  และแนวเขต

ปาสงวนแหงชาติ  ปาบูเกะตาเว  แปลงที่  ๑  และเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  

ในทองที่ตําบลโตะเด็ง  ตําบลริโก  และตําบลสากอ  อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสุคิรนิ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๗  

หลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๕  

ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๑๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๗  และหมายเลข  ๖.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว   



 
๘ 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๑๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํ าบางนรา   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําบางนรา  แปลงท่ี  ๒  แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก  ตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่  ๔๖๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

  ดานตะวันตก จดทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลปะลูรู  

จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  

และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลบองอ  อําเภอระแงะ  ตําบลบูกิต  

กิ่งอําเภอเจาะไอรอง  อําเภอระแงะ  และตําบลสุไหงปาดี  ตําบลโตะเด็ง  อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส   

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๑  และหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นธ.  ๔๐๐๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๕  ฟากตะวันตก  แนวเขต

ปาสงวนแหงชาติ  ปาลูโบะลาเซาะ  และเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ี

ตําบลผดุงมาตร  และตําบลจะแนะ  อําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธวิาส  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสุคิรนิ  จังหวัดนราธวิาส  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๑๑  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากตะวันออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๗  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดแมน้ําสายบุรี  ฝงใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๗  

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เขตเทศบาลตําบลสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตท่ี  ๑๐   

หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตท่ี  ๘  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบาลา  และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  

ปาฮาลาและปาบาลา   

  ดานใต จดแมน้ําโก - ลก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาลุมน้ําชั้น  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  

วันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาฮาลาและปาบาลา   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๑  และหมายเลข  ๖.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว 



 
๙ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙๓   ฟากตะวันออก   

เขตเทศบาลตําบลปะลูรู  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓   

ทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖๘  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําโก - ลก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลบเูกะตา  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  และแมน้ําโก - ลก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบาลา  แนวเขต 

รักษาพันธุสัตวปา  ปาฮาลาและปาบาลา  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ี

ตําบลแมดง  และตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

เขตเทศบาลตําบลสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๖๖  ฟากใต  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากรือซอ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง 

สีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ พ้ืนที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําบางนรา 

 ๔.๒ พ้ืนที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําโก - ลก   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 

สีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดนิตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  

จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

 ๕.๒ เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลลาโละ  อําเภอรือเสาะ  

และตําบลมะรือโบตก  อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

 ๕.๓ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลรือเสาะ  และ 

ตําบลลาโละ  อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๖   

 ๕.๔ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลบองอ  อําเภอระแงะ  

ตําบลบูกิต  กิ่งอําเภอเจาะไอรอง  อําเภอระแงะ  และตําบลสุไหงปาดี  ตําบลโตะเด็ง  อําเภอสุไหงปาดี  

จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๙   

 ๕.๕ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลสุไหงปาดี   

อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๕.๖ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลผดุงมาตร  และ

ตําบลจะแนะ  อําเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 



 
๑๐ 

 ๕.๗ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลโตะเด็ง  ตําบลริโก  

และตําบลสากอ  อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

 ๕.๘ เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลแมดง  และตําบลโละจูด  

อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ อุทยานแหงชาติ  ปาเทือกเขารือเสาะ  ปาย่ีงอ  และปาบาเจาะ 

 ๖.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบูงอ 

 ๖.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาปรินยอ  ฝงซายแมน้ําสายบุรี  แปลงท่ี  ๑ 

 ๖.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําบางนรา  แปลงท่ี  ๒  และเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 ๖.๕ พ้ืนที่เตรียมประกาศเปนอุทยานแหงชาติน้ําตกซีโป   

 ๖.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําบางนรา  แปลงท่ี  ๑ 

 ๖.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปากะลุบี 

 ๖.๘ ปาลุมน้ําชั้นที่  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

 ๖.๙ ปาลุมน้ําชั้นที่  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

 ๖.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบูเกะตาเว  แปลงท่ี  ๒ 

 ๖.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบูเกะตามง 

 ๖.๑๒ ปาลุมน้ําชั้นที่  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

 ๖.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบองอ 

 ๖.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาไอยสะเตียร 

 ๖.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาลูโบะลาเซาะ 

 ๖.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาฝงขวาแมน้ําสายบุรี 

 ๖.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบูเกะตาเว  แปลงท่ี  ๑ 

 ๖.๑๘ เขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาฮาลาและปาบาลา 

 ๖.๑๙ ปาลุมน้ําชั้นที่  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

 ๖.๒๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากรือซอ 

 ๖.๒๑ ปาลุมน้ําชั้นที่  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

 ๖.๒๒ ปาลุมน้ําชั้นที่  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

 ๖.๒๓ ปาลุมน้ําชั้นที่  ๑  เอ  และ  ๑  บี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

 ๖.๒๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบาลา 
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