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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปัตตานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ .ศ .  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลรูสะมิแล  ตําบลบานา  ตําบลสะบารัง 

ตําบลอาเนาะรู  ตําบลจะบังติกอ  ตําบลตะลุโบะ  ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมืองปัตตานี  และตําบลดอนรัก  
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
การบริการ  และการศึกษาของจังหวัดปัตตานี 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและภาคใต้ 
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่ กําหนดไว้ เป็นสี ม่วงอ่อน  ให้ เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สวนสนุก 
(๙) สนามแข่งรถ 
(๑๐) สนามแข่งม้า 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําปัตตานี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ําปัตตานีไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งคลองบือติง  คลองอะโลจินอ  และคลองอะโลกู  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองบือติง  คลองอะโลจินอ  และคลองอะโลกู 
ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําปัตตานี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ําปัตตานีไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งคลองบือติง  คลองปะการอ  และคลองสามัคคี  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองบือติง  คลองปะการอ  และคลองสามัคคี 
ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๕ 
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(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองปะการอและคลองอาเนาะซูงา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของคลองปะการอและคลองอาเนาะซูงาไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๑) โรงพยาบาล 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่ กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ํ า เสียรวมของชุมชน   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๑) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําปัตตานี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ําปัตตานีไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของทะเลไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  และ

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 



หน้า   ๗ 
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   

เว้นแต่เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

๔๒๑๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําปัตตานี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ําปัตตานีไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งคลองอะโลจินอ  คลองอะโลกู  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองอะโลจินอ  คลองอะโลกู  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของทะเลไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  ยกเว้นเป็นท่าเทียบเรือของรัฐ  หรือการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมง 
ในพื้นที่เดิม  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม  และกําจัดมูลฝอย   

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๔) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  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

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได  ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือ ได ได

     ผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใช ได

     เมล็ดพืชหรือหัวพืช (ทําเสนใยมะพราว)

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน ได

     หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได ได

     ของผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ได ได ได ได

     ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได ได ได

     มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว

     หรือกระดูกสัตว

หมายเหตุ

  โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

และคลังสินคา เฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปตตานี

พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ได ได ได

    หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร ได ได ได ได ได ได

     เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง

     หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ได ได ได ได ได

     ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

     หรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง ได ได ได

     หรือไขมันสัตวน้ํา 

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได ได

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว

หรือไขมันจากสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช (หีบน้ํามันมะพราว) ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม ได ได ได ได ได ได ได* * ไมใชไมฟน ขี้เลื่อย

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได แกลบ เปนเชื้อเพลิง

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ได ได ได ได ได ได ได* * ไมใชไมฟน ขี้เลื่อย

     ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง แกลบ เปนเชื้อเพลิง

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

๒

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่   โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรม และคลังสินคา เฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน ได ได ได ได ได

     หรือแทง

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด ได ได ได ได ได ได ได ได

     หรือชิ้น

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย

บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ได ได ได

     ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก

ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

เฉพาะกิจ

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และคลังสินคา



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจาก ได ได ได ได

     ช็อกโกเลต

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง ได ได ได ได

     จากพืชอื่น ๆ

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด ได ได ได ได ได ได ได ได

     หรือผลไมอัดเม็ด

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม ได* ได* ได* ได* ได* ได* ได* ได* ไมใชไมฟน ขี้เลื๋อย

     หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล แกลบ เปนเชื้อเพลิง

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือ ได ได ได ได ได ได ได ได

     การเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล

     กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ

เครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ได ได ได ได ได

ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

และคลังสินคา เฉพาะกิจ หมายเหตุ

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ ได

แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต

หรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําเบียร ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่ม

ที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน

ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย และคลังสินคา เฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ

ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบ ได ได ได ได

     พลาสติก

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดาย ได ได ได ได ได

หรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม

หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก ได ได ได ได ได

หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง

หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห

หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห ได* ได* ได* ได* ได* ซึ่งไมมีการฟอก ยอมสี

     หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ

     ผลิตภัณฑดังกลาว

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และคลังสินคา เฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใช

รองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

     ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ

     ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิได ได ได ได ได

ทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติก

อัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม ได ได

     ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง ได ได

     บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ได ได ได ได ได ได

ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือ

ไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม ได ได

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทา ได ได

     จากไม

  โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

อุตสาหกรรมชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม และคลังสินคา หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ 

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได

จากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป

และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

     ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกัน

หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําปุยหรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ได

     หรือสัตว (การทําปุยหมักจากพืช)

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ได

     ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยาง ได

     ธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ ได ได ได ได ได

เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและที่อยู ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และคลังสินคา เฉพาะกิจ

  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว

หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้ 

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได

     อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

     อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ได ได ได ได ได

     ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ ได ได ได ได ได ได

หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใช

ดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ 

หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

สําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได ได ได

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่  โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก และคลังสินคา เฉพาะกิจหนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อม ได ได ได

       โลหะทั่วไป

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร

ดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ

บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or

Analog Computers or Associated Electronic

Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่อง

พิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา

ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม และคลังสินคา หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

  โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได

เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสง

กําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแต

ผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ 

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึก

แถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึก

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

หมายเหตุ

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และคลังสินคา เฉพาะกิจ

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย หรือ

ไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง

สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑ

ที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi -

Conductor or Related Sensitive Semi - 

Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or

Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ ได ได ได ได ได ได ได ได

     นอกจากเรือยาง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต

จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได ได ได ได

     จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

 ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และคลังสินคา

อุตสาหกรรมที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อน ได ได ได

ที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช

หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ ได ได ได ได ได ได

     อุปกรณวิทยาศาสตที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณ

     ที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา ได ได ได

หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน

นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ได ได ได ได ได ได

     ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได ได ได ได ได ได

     หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราช ได

     อิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึง ได ได ได

ชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและที่อยู ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และคลังสินคา เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ

หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ ได ได ได ได ได ได

     สําหรับการแสดง

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ได ได ได ได ได

     ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือ

     ไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

     หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๘๘ โรงผลิตพลังงานไฟฟา ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ํา ได ได

ไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ ได

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

และคลังสินคา เฉพาะกิจ

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา ได ได ได ได ได ได

สําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวย

เครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน ได ได ได ได ได

     สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ ได ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา ได ได ได ได ได ได ได ได ได ได

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

และคลังสินคา เฉพาะกิจ

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรมหนาแนนนอย

  โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หมายเหตุ

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบ

ของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทา พน หรือเคลือบสี ได ได ได ได

(๒) การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร ได ได

     หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

(๓) การลงรักหรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก ได ได

     มุก ทอง หรืออัญมณี

หมายเหต ุ     ลําดับที่                   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  ได                         หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  ได*                       หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                  โรงงานจําพวกที่        หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ 

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม และคลังสินคา เฉพาะกิจ

๑๖







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองปตตาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  ตามที่ไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดถนนเกษมสําราญ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานใต จดถนนสราญรมย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปตตานี   

และถนนเกษมสําราญ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนาเกลือ  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนเกษมสําราญ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนชุมชนบานยูโย  และถนนนาเกลือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนนาเกลือ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

บริเวณถนนนาเกลือบรรจบกับถนนเกษมสําราญ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนนาเกลือ  เปนระยะ  ๖๔๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนหนาสงเคราะห  ฟากใต  ถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต   

และสถานีตํารวจน้ําแผนก  ๒  กองกํากับการ  ๗  กองกํากับการตํารวจน้ํา 

  ดานตะวันออก จดถนนปากน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทรปตตานี  (สวนแม - สวนลูก)   

และสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนปากน้ํา  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  วิทยาลัยชุมชนปตตานี 
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  สํานักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดปตตานี  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดปตตานี  สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดปตตานี  กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปตตานีท่ี  ๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดปตตานี  ศูนยประชาสัมพันธเขต  ๓  กรมประชาสัมพันธ  สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี   
(บานปตตานี)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
สํานักงานแรงงานจังหวัดปตตานี  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานเยาวชนปตตานี  สํานักงานขนสงจังหวัดปตตานี 
การประปาปากน้ํา  สํานักงานการไฟฟาปตตานี  การไฟฟาสวนภูมิภาค  บริเวณท่ีจะสรางสถานที่ราชการ 
และบานพัก  ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปตตานี  ดานตรวจคนเขาเมือง  ทาเรือปตตานี   
สํานักงานการขนสงทางน้ําที่  ๔  สาขาปตตานี  ศาลจังหวัดปตตานี  และดานศุลกากรปตตานี 

  ดานตะวันออก จดศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  วิทยาลัยชุมชนปตตานี 
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  สํานักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดปตตานี  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดปตตานี  สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดปตตานี  กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปตตานีท่ี  ๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   
จังหวัดปตตานี  ศูนยประชาสัมพันธเขต  ๓  กรมประชาสัมพันธ  สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี   
(บานปตตานี)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
สํานักงานแรงงานจังหวัดปตตานี  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานเยาวชนปตตานี  สํานักงานขนสงจังหวัดปตตานี   
การประปาปากน้ํา  สํานักงานการไฟฟาปตตานี  การไฟฟาสวนภูมิภาค  บริเวณท่ีจะสรางสถานที่ราชการ 
และบานพักศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปตตานี  ดานตรวจคนเขาเมือง  ทาเรือปตตานี   
สํานักงานการขนสงทางน้ําที่  ๔  สาขาปตตานี  ศาลจังหวัดปตตานี  และดานศุลกากรปตตานี 

  ดานใต จดถนนหนาสงเคราะห  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  วิทยาลัยชุมชนปตตานี 

ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  สํานักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดปตตานี  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดปตตานี  สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดปตตานี  กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปตตานีท่ี  ๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   
จังหวัดปตตานี  ศูนยประชาสัมพันธเขต  ๓  กรมประชาสัมพันธ  สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี   
(บานปตตานี)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
สํานักงานแรงงานจังหวัดปตตานี  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานเยาวชนปตตานี  สํานักงานขนสงจังหวัดปตตานี   
การประปาปากน้ํา  สํานักงานการไฟฟาปตตานี  การไฟฟาสวนภูมิภาค  บริเวณท่ีจะสรางสถานที่ราชการ 
และบานพักศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปตตานี  ดานตรวจคนเขาเมือง  ทาเรือปตตานี   
สํานักงานการขนสงทางน้ําที่  ๔  สาขาปตตานี  ศาลจังหวัดปตตานี  และดานศุลกากรปตตานี 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนบานรูสะมิแล  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆปตตานี  และวัดหลักเมือง 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนปากน้ํา  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนปากน้ํา  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และถนนบานรูสะมิแล  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนเจริญประดิษฐ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆปตตานี   

วัดหลักเมือง  และถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนโรงเหลาสาย  ก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสราญรมย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
  ดานใต จดถนนรามโกมุท  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนบานรูสะมิแล  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเจริญประดิษฐ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๖   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดโรงเรียนเทศบาล  ๕  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี   

บานพักขาราชการ  สํานักงานพาณิชยจังหวัดปตตานี  สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปตตานี  และถนนสาย  ข  ๔   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนเจริญประดิษฐ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนบานรูสะมิแล  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 



 

๔ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนรามโกมุท  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒ 
  ดานตะวันตก จดถนนยะรัง  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

และฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖   

และคลองปะการอ  ฝงเหนือและฝงใต 
  ดานใต จดถนนหนองจิก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๗ 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแมน้ําปตตาน ี ฝงเหนือ  เขตเทศบาลเมืองปตตาน ี และเสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนหนองจิก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดวิทยาลัยเทคนิคปตตานี  และวัดนพวงศาราม 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากใต  โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดนพวงศาราม)   

และโรงเรียนอนุบาลปตตานี  (วัดนพวงศาราม)   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนหนองจิก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหนองจิก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนหนองจิกซอย  ๑๖  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนบานงาแม 



 

๕ 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนหนองจิก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปตตานี  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนหนาวัง  ฟากตะวันตก  ถนนยะรังซอย  ๖  ฟากใต   

และถนนยะรัง  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปตตานี  ฝงเหนือ   

และโรงเรียนเทศบาล  ๑  บานจะบังติกอ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้าํปตตานี  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนหนองจิก  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก  และฟากใต   

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตกและฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒   
  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากตอจากถนนกัณรี  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  และถนนกัณรี   
ฟากตะวันออก   

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก   
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนนาเกลือ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

บริเวณถนนนาเกลือ  บรรจบกับถนนเกษมสําราญ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนนาเกลือ  เปนระยะ  ๖๔๐  เมตร 
  ดานตะวันออก จดถนนนาเกลือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสราญรมย  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนนาเกลือ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดคลองบือติง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนปากน้ํา  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนเทศบาล  ๓  บานปากน้ํา 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนนาเกลือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเจริญนคร  ฟากเหนือ  ถนนปตตานีภิรมย  ฟากตะวันตก   

และถนนยะหริ่ง  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๔  หมายเลข  ๗.๗  และหมายเลข  ๗.๘  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๖  และหมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสราญรมย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนรามโกมุท  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนาเกลือ   

มูลนธิิจาวเองสือ  วัดนิกรชนาราม  ถนนนาเกลือ  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนเมืองปตตานี   
 ๒.๖ ดานเหนือ จดคลองบือติง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก  และคลองสามัคคี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสฤษดิ์  ฟากเหนือ  สโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดปตตานี  บานพักปลัดจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากร 
พ้ืนที่ปตตาน ี บานพักผูพิพากษาศาลจังหวดัปตตานี  บานพักผูชวยสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักเสมียนตรา 
จังหวัดปตตานี  บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
ที่ทําการปกครองจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากร 
จังหวัดปตตานี  บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี   
บานพักขาราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี 

  ดานตะวันตก จดถนนปากน้ํา  ฟากใตและฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ดานเหนือ จดสโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี   

บานพักปลัดจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากรพ้ืนท่ีปตตานี   
บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักผูชวยสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักเสมียนตราจังหวัดปตตานี   
บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการที่ทําการปกครอง 
จังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากรจังหวัดปตตานี   
บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีปตตานี  และโรงเรียนบานสะบารัง 



 

๗ 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนนรินทราชซอย  ๒  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันตก จดหองสมุดประชาชนเฉ ลิมราชกุมารี   จั งหวัดปตตานี   

ตึกเดชะปตตนยานุกูล  (ตึกขาว)  และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต  และถนนโรงเหลาสาย  ก 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก  โรงพยาบาลปตตาน ี

จวนผูวาราชการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลัง 
จังหวัดปตตานี  บานพักประชาสงเคราะหจังหวัดปตตานี  และบานพักนายอําเภอเมืองปตตานี   

  ดานใต  จดถนนหนองจิก  ฟากเหนือ  แขวงการทางปตตานี   
สํานักทางหลวงท่ี  ๑๕  (สงขลา)  กรมทางหลวง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปตตานี   
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล  ถนนหนองจิกซอย  ๔  ฟากตะวันออก  และคลองปะการอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ดานเหนือ จดสโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี   

บานพักปลัดจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากรพ้ืนท่ีปตตานี   
บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดปตตาน ี บานพักผูชวยสรรพสามติพ้ืนที่ปตตาน ี บานพักเสมียนตราจังหวัดปตตานี   
บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการท่ีทําการปกครอง 
จังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากรจังหวัดปตตานี   
บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี 

  ดานตะวันออก จดสโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี   
บานพักปลัดจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี   
บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักผูชวยสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักเสมียนตราจังหวัดปตตานี   
บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการที่ทําการปกครอง 
จังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากรจังหวัดปตตานี   
บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี 

  ดานใต จดสโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี   
บานพักปลัดจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากรพ้ืนท่ีปตตานี   
บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักผูชวยสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักเสมียนตราจังหวัดปตตานี   
บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการท่ีทําการปกครอง 
จังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากรจังหวัดปตตานี   
บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดสโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี   
บานพักปลัดจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากรพ้ืนท่ีปตตานี   
บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักผูชวยสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักเสมียนตราจังหวัดปตตานี   
บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการที่ทําการปกครอง 
จังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากรจังหวัดปตตานี   
บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี 

  ดานตะวันออก จดสโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี   
บานพักปลัดจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากรพ้ืนท่ีปตตานี   
บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดปตตาน ี บานพักผูชวยสรรพสามติพ้ืนที่ปตตาน ี บานพักเสมียนตราจังหวัดปตตานี   
บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการท่ีทําการปกครอง 
จังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากรจังหวัดปตตานี   
บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี  บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตาน ี เขต  ๒  สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี  หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมาร ี
จังหวัดปตตานี  ตึกเดชะปตตนยานุกูล  (ตึกขาว)  และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 

  ดานใต จดถนนสะบารัง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากใต  สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี   

และสํานักงานเทศบาลเมืองปตตานี 
  ดานตะวันออก จดถนนเดชา  ฟากใต  และแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๗ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก  และถนนยะหริ่ง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตกและฟากใต  และถนนยะรัง   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนยะรังซอย  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนหนาวัง  ฟากตะวันออก  เสนตรงที่ตอจากถนนหนาวัง   

ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก   
 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนยะรัง  ฟากตะวันออก   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๙ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนเจริญนคร  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนนาเกลือ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ 

และฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนพิพิธ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนปตตานภิีรมย  ฟากตะวันออก  สถานีตํารวจภูธรเมืองปตตานี   

วัดตานีนรสโมสร  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดตานีนรสโมสร  (โรงเรียนพิธานอําเภอเมือง) 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดมูลนิธิจาวเองเสือ  และวัดนิกรนาราม 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนาเกลือ 
  ดานใต จดถนนรามโกมุท  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนนาเกลือ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนนาเกลือ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดคลองปะการอ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปตตานี   

และโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 
  ดานใต จดถนนหนองจิก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนหนองจิก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๖ 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดลานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั   

ถนนสายบุรี  ฟากใต  และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปตตานี 
  ดานตะวันออก จดถนนนรินทราช  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดถนนเดชา  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดถนนหนองจิก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดศาลจังหวัดปตตานี  ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ที่วาการ 

อําเภอเมืองปตตานี  บานพักคลังจังหวัดปตตานี  และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปตตานี   
และโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 

  ดานตะวันออก จดแขวงการทางปตตานี  สํานักทางหลวงท่ี  ๑๕  (สงขลา)   
กรมทางหลวง 

  ดานใต จดถนนหนองจิก  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปตตานี   

และโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนยะรัง  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนพิพิธ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดถนนรามโกมุท  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนยะรัง  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดศาลจังหวัดปตตานี  ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ท่ีวาการ 

อําเภอเมืองปตตานี  บานพักคลังจังหวัดปตตานี  และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี 
  ดานตะวันออก  จดศาลจังหวัดปตตานี   ศาลากลางจังหวัดปตตานี   

ที่วาการอําเภอเมืองปตตาน ี บานพักคลังจังหวดัปตตาน ี และสํานักบริหารพ้ืนที่อนรุักษที่  ๖  สาขาปตตาน ี
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดศาลจังหวัดปตตานี  ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ที่วาการ 

อําเภอเมืองปตตานี  บานพักคลังจังหวัดปตตานี  และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี   
 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนหนองจิก  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดบานพักขาราชการสัสดจัีงหวัดปตตานี  บานพักพัฒนาการจังหวัด   

บานพักสํานักงานอัยการสูงสุด  บานพักรองผูวาราชการจังหวัดปตตานี  และบานพักองคการบริหาร 
สวนจังหวัดปตตานี 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปตตานี   

และถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดไปรษณียจังหวัดปตตานี  CAT - บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม   

จํากัด  (มหาชน)  ศูนยสงเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองปตตานี  และถนนพิพิธ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนยะหริ่ง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนปตตานีภิรมย  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดบานพักขาราชการสัสดจัีงหวัดปตตานี  บานพักพัฒนาการจังหวัด   
บานพักสํานักงานอัยการสูงสุด  บานพักรองผูวาราชการจังหวัดปตตานี  และบานพักองคการบริหาร 
สวนจังหวัดปตตานี 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดบานพักขาราชการสัสดจัีงหวัดปตตานี  บานพักพัฒนาการจังหวัด   

บานพักสํานักงานอัยการสูงสุด  บานพักรองผูวาราชการจังหวัดปตตานี  และบานพักองคการบริหาร 
สวนจังหวัดปตตานี 

 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดถนนพิพิธ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนยะรัง  ฟากตะวันตก  และมัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 
  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก  และกองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองปตตานี 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนที่อยูในความดูแลขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดปตตานี 
  ดานตะวันออก จดสัญญาเชาท่ีดินเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี  สัญญาเชา 

เลขที่  ๖/๔๖ 
  ดานใต จดถนนสาย  ง  ฟากเหนือ  และเรือนจํากลางจังหวัดปตตานี 
  ดานตะวันตก จดถนนในเขตอุตสาหกรรม  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเรือนจํากลางปตตานี 
  ดานใต จดถนนเกษมสําราญ  ฟากเหนือ  และสํานักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดปตตานี 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๐  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   

มีรายการดังตอไปนี้ 
  ดานเหนือ จดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนที่อยูในความดูแลขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดปตตานี 
  ดานตะวันออก จดถนนในเขตอุตสาหกรรม  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๑๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดหนวยปฏิบัติการพิเศษตาํรวจภูธรจังหวัดปตตานี  แฟลตตํารวจภูธร 

จังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  ตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  และถนนเกษมสําราญ   
ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก 



 

๑๒ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง  ฟากใต 
  ดานใต จดถนนเกษมสําราญ  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเรือนจํากลางปตตานี 
 ๖.๒ ดานเหนือ จดสัญญาเชาที่ดินเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี  สัญญาเชา 

เลขที่  ๖/๔๖ 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนแนวชายฝงอาวปตตานี   

และเสนตรงท่ีลากจากจุดที่คลองอะโลจินอ  ฝงเหนือ  บรรจบกับอาวปตตานี  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ที่บริเวณหางจากถนนรามโกมุทบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๐  ฟากตะวันออก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ฟากเหนือ 
 ๖.๓ ดานเหนือ จดถนนเกษมสําราญ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสราญรมย  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
 ๖.๔ ดานเหนือ จดหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  เลขที่  ปน  ๐๗๑๐  เลขที่   

ปน  ๐๔๔๗  และเลขที่  ปน  ๐๔๔๕   
  ดานตะวันออก จดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ถนนบานรูสะมิแล  ฟากเหนือ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ตําบลรูสะมิแล   
เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนหนองจิกซอย  ๑๖  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนหนองจิก  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   
ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองชลประทาน  D  ๘  ฝงตะวันออก 
 ๖.๕ ดานเหนือ จดถนนสราญรมย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ  และถนนรามโกมุท   

ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
 ๖.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีตอจาก 

เสนตรงที่ลากจากจุดที่คลองอะโลจินอ  ฝงเหนือ  บรรจบกับอาวปตตานี  ไปทางทิศใตจนบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนรามโกมุท  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๑๓ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๖.๗ ดานเหนือ จดถนนรามโกมุท  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนยะรัง  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 
 ๖.๘ ดานเหนือ จดแมน้ําปตตานี  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ตอจากถนนหนาวัง  ฟากตะวันตก  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก  ถนนหนาวัง  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก  และถนนยะรัง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก 
 ๖.๙ ดานเหนือ จดถนนกัณรี   ฟากตะวันตก  เสนตรงที่ตอจากถนนกัณรี   

ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๒  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนหนองจิก  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองปตตานี   
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตกและฝงใต 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําปตตานี   
ฝงตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองชลประทาน  D  ๘   

ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 



 

๑๔ 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒   
  ดานตะวันตก จดแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันออก 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวชายฝงอาวไทย   

และบริเวณกอสรางโครงการระบบระบายน้ําเสีย  กลุมท่ี  ๓  พ้ืนท่ี  ๑๙   
  ดานตะวันออก จดบริเวณสําหรับการบํารุงรักษารองน้ํา 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร  วิทยาเขตปตตานี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง   
เลขที่  ปน  ๐๗๑๐  เลขท่ี  ปน  ๐๔๔๗  และเลขท่ี  ปน  ๐๔๔๕   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนคลองชลประทาน 
สาย  D  ๘  ฝงตะวันออก 

 ๗.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวชายฝงอาวปตตานี 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนแนวชายฝงอาวปตตานี 
  ดานใต จดแนวเขตโรงงานอุตสาหกรรม  (บริษัท  ปตตานีสหประมง  จํากัด)   

สํานักงานสหกรณประมงปตตานี  จํากัด  บริษัท  ดาตาอินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  หางหุนสวนจํากัดปตตานี   
โลจิสติกส  (๒๐๐๙)  บริษัท  ปตตานีปลาปน  (๑๙๘๘)  จํากัด  บริษัท  ไฮเฟรช  หองเย็น  จํากัด   
บริษัทรอยัลฟูดส  จํากัด  บริษัท  อุตสาหกรรมการประมงปตตานี  จํากัด  โรงงานลูกชิ้นพงศทิพย   
บริษัท  ไฮคิวแคนนิง่  (ปตตาน)ี  จํากัด  บริษัท  เกษมกิจปตตานีปลาปน  จํากัด  แพกิมไซ  บริษัทเทพพิทักษซีฟูด   
จํากัด  บริษัท  CSB  ชลสมบัต ิ บริษัท  พัฒนาการประมงปตตาน ี จํากัด  บริษัท  ชัยเจริญมารี  (๒๐๐๒)  จํากัด   
บริษัท  แพศิรินันทฟูด  จํากัด  แพอรุณ  บริษัท  อุตสาหกรรมหองเย็นกันตงั  จํากัด  บริษัทนิยมคาไฮโดรลิค  จํากดั   
บริษัท  แหลมทองปตตานี  จํากัด  และบริษัท  ปตตานีผลิตภัณฑอาหาร  จํากัด 

 ๗.๓ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรปตตานี  (สวนแม - สวนลูก)  และสนามกีฬากลางองคการบริหาร 
สวนจังหวัดปตตานี 

 ๗.๔ สวนสาธารณะและสนามเด็กเลนของเทศบาลเมืองปตตานี 
 ๗.๕ ลานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ๗.๖ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปตตานี 
 ๗.๗ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองปตตานี 
 ๗.๘ ศูนยสงเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองปตตานี 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ สถานีบริการวิชาการชุมชนปตตานี  สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
 ๘.๒ โรงเรียนชุมชนบานยูโย 
 ๘.๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 



 

๑๕ 

 ๘.๔ โรงเรียนเทศบาล  ๓  บานปากน้ํา 
 ๘.๕ โรงเรียนเมืองปตตานี 
 ๘.๖ โรงเรียนบานสะบารัง 
 ๘.๗ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปตตานี 
 ๘.๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปตตานี  และโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล 
 ๘.๙ โรงเรียนเทศบาล  ๕ 
 ๘.๑๐ วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 
 ๘.๑๑ โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดนพวงศาราม)  และโรงเรียนอนุบาลปตตานี  (วัดนพวงศาราม) 
 ๘.๑๒ โรงเรียนบานงาแม 
 ๘.๑๓ โรงเรียนเทศบาล  ๑  บานจะบังติกอ 
 ๘.๑๔ โรงเรียนบานปะกาฮะรัง 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆปตตานี  และวัดหลักเมือง 
 ๙.๒ มูลนิธิจาวเองสือ  และวัดนิกรชนาราม 
 ๙.๓ ศาลหลักเมืองปตตานี 
 ๙.๔ วัดตานีนรสโมสร  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดตานีนรสโมสร  (โรงเรียนพิธานอําเภอเมือง) 
 ๙.๕ วัดนพวงศาราม 
 ๙.๖ มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑ บริเวณสําหรับการบํารุงรักษารองน้ํา 
 ๑๐.๒ บริเวณกอสรางโครงการระบบระบายน้ําเสีย  กลุมท่ี  ๓  พ้ืนที่  ๑๙ 
 ๑๐.๓ เรือนจํากลางปตตานี 
 ๑๐.๔ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  วิทยาลัยชุมชนปตตานี  ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด 

จังหวัดปตตานี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณจังหวัดปตตานี   
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดปตตานี  สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี   
กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปตตานีท่ี  ๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดปตตานี   
ศูนยประชาสัมพันธ  เขต  ๓  กรมประชาสัมพันธ  สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี  (บานปตตานี)   
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สํานักงานแรงงาน 
จังหวัดปตตานี  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานเยาวชนปตตานี  สํานักงานขนสงจังหวัดปตตานี  การประปาปากน้ํา   
สํานักงานการไฟฟาปตตานี  การไฟฟาสวนภูมิภาค  บริเวณท่ีจะสรางสถานที่ราชการและบานพัก   
ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปตตานี  ดานตรวจคนเขาเมือง  ทาเรือปตตานี  สํานักงาน 
การขนสงทางน้ําที่  ๔  สาขาปตตานี  ศาลจังหวัดปตตานี  และดานศุลกากรปตตานี 

 ๑๐.๕ หนวยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  แฟลตตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี   
บานพักขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  และตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี 



 

๑๖ 

 ๑๐.๖ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี 
 ๑๐.๗ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปตตานี 
 ๑๐.๘ สถานีตํารวจน้ําแผนก  ๒  กองกํากับการ  ๗  กองบังคับการตํารวจน้ํา 
 ๑๐.๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรูสะมิแล 
 ๑๐.๑๐ สโมสรขาราชการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี  บานพักปลัดจังหวัดปตตานี   

บานพักขาราชการแขวงการทางปตตานี  บานพักสรรพากรพ้ืนท่ีปตตานี  บานพักผูพิพากษาศาลจังหวัดปตตานี   
บานพักผูชวยสรรพสามิตพ้ืนที่ปตตาน ี บานพักเสมียนตราจังหวัดปตตานี  บานพักผูชวยคลังจังหวัดปตตานี   
บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการท่ีทําการปกครองจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ 
สรรพสามิตพ้ืนที่ปตตานี  บานพักผูชวยสรรพากรจังหวัดปตตานี  บานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปตตานี   
บานพักศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒   
และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปตตานี 

 ๑๐.๑๑ โรงพยาบาลปตตานี  จวนผูวาราชการจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการ   
ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดปตตานี  บานพักขาราชการคลังจังหวัดปตตานี  บานพักประชาสงเคราะห 
จังหวัดปตตานี  และบานพักนายอําเภอเมืองปตตานี 

 ๑๐.๑๒ หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี  จังหวัดปตตานี  ตึกเดชะปตตนยานุกูล  (ตึกขาว)   
และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 

 ๑๐.๑๓ แขวงการทางปตตานี  สํานักทางหลวงท่ี  ๑๕  (สงขลา)  กรมทางหลวง 
 ๑๐.๑๔ สํานักงานปศสัุตวจังหวัดปตตาน ี บานพักขาราชการ  สํานักงานพาณิชยจังหวัดปตตานี   

และสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปตตานี 
 ๑๐.๑๕ ศาลจังหวัดปตตานี  ศาลากลางจังหวัดปตตานี  ที่วาการอําเภอเมืองปตตานี   

บานพักคลังจังหวัดปตตานี  และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษท่ี  ๖  สาขาปตตานี 
 ๑๐.๑๖ สถานีตํารวจภูธรเมืองปตตานี 
 ๑๐.๑๗ สํานักงานเทศบาลเมืองปตตานี 
 ๑๐.๑๘ บานพักขาราชการสัสดีจังหวัดปตตานี  บานพักพัฒนาการจังหวัด  บานพัก 

สํานักงานอัยการสูงสุด  บานพักรองผูวาราชการจังหวัดปตตานี  และบานพักองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
 ๑๐.๑๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี 
 ๑๐.๒๐ ไปรษณียจังหวัดปตตานี  CAT - บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)   

และศูนยสงเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองปตตานี   
 ๑๐.๒๑ สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ปตตานี  และชุมสายโทรศัพทปตตานี  บริษัท  ที  โอ  ที   

จํากัด  (มหาชน) 
 ๑๐.๒๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปตตานี 
 ๑๐.๒๓ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองปตตานี 
 ๑๐.๒๔ สํานักงานการประปาปตตานี  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๐.๒๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองปตตาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนโรงเหลาสาย  ก  เริ่มตนจาก 

ถนนเจริญประดิษฐ  (ถนนสาย  ค  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนโรงเหลาสาย  ก  บรรจบกับถนนโรงเหลาสาย  ข  (ถนนสาย  ค  ๒)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนโรงเหลาสาย  ก  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเกษมสุข  เริ่มตนจากถนนหนองจิก   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนมะกรูด  (ถนนสาย  ค  ๗) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหนองจิกซอย  ๒๑  เริ่มตนจาก 

ถนนหนองจิกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนพระยาเมือง  (ถนนสาย  ข  ๘) 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนยะรังซอย  ๕  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนยะรัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๗๕  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนยะรัง  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๗  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๙๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนรามโกมุท  ที่บริเวณหางจากถนนยะรังบรรจบกับถนนรามโกมุท  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามโกมุท  ระยะประมาณ  ๕๗๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสราญรมย   

ที่บริเวณหางจากถนนนาเกลือบรรจบกับถนนสราญรมย  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสราญรมย   

ระยะประมาณ  ๔๒๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณหางจากถนนนาเกลือบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร   

จนบรรจบกบัถนนเดมิ  แลวไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเกษมสําราญ  ที่บริเวณหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๑๐  ตัดกับถนนเกษมสําราญ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเกษมสําราญ   

ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนนาเกลือที่บริเวณหางจาก 

ถนนเกษมสําราญตัดกับถนนนาเกลือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนนาเกลือ  ระยะประมาณ   

๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนสราญรมยตัดกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑   

ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเจริญประดิษฐ  ซอย  ๕   

(ถนนสาย  ข  ๔)  ท่ีบริเวณหางจากถนนเจริญประดิษฐ  (ถนนสาย  ค  ๖)  บรรจบกับถนนเจริญประดิษฐ  ซอย  ๕   

(ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเจริญประดิษฐซอย  ๕  (ถนนสาย  ข  ๔)   

ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนจรูญสําราญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบานรูสะมิแล 

ที่บริ เวณหางจากถนนเจริญประดิษฐบรรจบกับถนนบานรูสะมิแล  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนบานรูสะมิแล  ระยะประมาณ  ๗๓๕  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนซอยหลังออมทอง   

และถนนเจริญประดิษฐซอย  ๕  เริ่มตนจากถนนหนองจิก  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเจริญประดิษฐ  (ถนนสาย  ค  ๖) 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนฤดี  เริ่มตนจากถนนอุดมวิถี   

(ถนนสาย  ค  ๕)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนยะรัง 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวัฒนานิกร  ถนนโรงอาง   

ถนนเจริญประดิษฐ  และถนนโครงการกาํหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหนองจิก  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต 

ตามแนวถนนวัฒนานิกร  บรรจบกับถนนพระยาเมือง  (ถนนสาย  ข  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนพูนสวัสดิ์  (ถนนสาย  ค  ๗)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๑,๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนโรงอาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนโรงอางบรรจบกับ 

ถนนเจริญประดิษฐ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเจริญประดิษฐจนบรรจบกับถนนหนองจิก 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนยะรัง  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสันติสุข  (ถนนสาย  ค  ๕)  บรรจบกับถนนยะรัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนยะรัง   

ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนรามโกมุท  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนไวยประสิทธิ์  และถนนพระยาเมือง   

เริ่มตนจากถนนหนองจิก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนพูนสวัสดิ์  (ถนนสาย  ค  ๗) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปากน้ํา  เริ่มตนจาก 

ถนนหนาสงเคราะห  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนโรงเหลาสาย  ข  เริ่มตนจาก 

ถนนหนาสงเคราะห  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเดชา 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเจริญประดิษฐ   

ท่ีบริเวณหางจากถนนโรงเหลาสาย  ก  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนเจริญประดิษฐไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเจรญิประดษิฐ  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๘๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๔  บรรจบกับถนนบานรูสะมิแล   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๖๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนโรงเหลาสาย  ข  (ถนนสาย  ค  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากถนนโรงเหลาสาย  ข   

(ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนหนาสงเคราะห  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนโรงเหลาสาย  ข   

(ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนปากน้ํา  ที่บริเวณหางจากถนนปากน้ําบรรจบกับถนนโรงเหลาสาย  ข   

(ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปากน้ํา  ระยะประมาณ   

๑,๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนาเกลือ   

ท่ีบริเวณหางจากถนนนาเกลือ  บรรจบกับถนนเกษมสําราญ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนนาเกลือ   

ระยะประมาณ  ๑,๒๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบานรูสะมิแล 

ที่บริเวณหางจากถนนโรงเหลาสาย  ข  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนบานรูสะมิแล  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนบานรูสะมิแล  ระยะประมาณ  ๕๒๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๔๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับถนนโรงเหลาสาย  ข   

(ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนโรงเหลาสาย  ก  (ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนโรงเหลาสาย  ก  (ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับถนนโรงเหลาสาย  ข  (ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนโรงเหลาสาย  ก  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร 



 

๔ 

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสันติสุข  ถนนกะลาพอ   

ถนนอุดมวิถี  และถนนมายอ  เริ่มตนจากถนนยะรัง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ทิศเหนือ  และทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนนาเกลือ 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจริญประดิษฐ  เริ่มตนจาก 

ถนนหนองจิก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพูนสวัสดิ์และถนนมะกรูด   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเดชา 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนในเขตอุตสาหกรรม  เริ่มตนจาก 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๒๑๐  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกบัถนนเกษมสําราญ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลรูสะมิแล  ตําบลบานา  ตําบลสะบารัง  ตําบลอาเนาะรู  ตําบลจะบังติกอ  ตําบลตะลุโบะ   
ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมืองปัตตานี  และตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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