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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดสงขลา  ภายในแนวเขตตามแผนที่   
ท้ายกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง  และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดสงขลาใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๒) ส่งเสริมให้ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาเป็นกรอบในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในผังเมืองรวมระดับต่าง ๆ  ในจังหวัดสงขลา  และการดําเนินงานของส่วนราชการและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
(๓) อนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์และย่ังยืน  สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  

ความต้องการของท้องถิ่น  และนโยบายแห่งรัฐ 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโลง่เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ที่ดิน   
ในบริเวณหมายเลข  ๑.๘ 

(๕) เลี้ยงงู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๖) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๗  
หมายเลข  ๓.๑๔  หมายเลข  ๓.๑๗  และหมายเลข  ๓.๑๘ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเหลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
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ที่ดินประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว  
สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 



ประเภทหรือชนดิของโรงงานท่ีหามประกอบกิจการ 

ทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมจังหวดัสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

 
ที่ดินประเภทชุมชน 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที ่ หมายเหตุ 

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช  หรือสัตว  หรือไขมันจากสัตว  ที่ใชสาร 

 ตัวทําละลายในการสกัด 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช  หรือสัตว  หรือไขมันจากสัตว  ใหบริสุทธิ์ 

 ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

๓ 

 

๓ 

 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ  สารเคมี  หรือวัสดุเคมี  ซึ่งมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา  ลําเลียง  แยก  คัดเลือก  หรือแบงบรรจุ 

 เฉพาะเคมีภัณฑอันตราย  ซึ่งมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย  หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว  (Pesticides)  

 ยกเวนปุยอินทรีย  และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียมไนเตรต 

   (Ammonium  Nitrate)  หรือโปแตสเซียมคลอเรต  (Potassium  Chlorate)   

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย  หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช 

 หรือสัตว  (Pesticides)  ยกเวนปุยอินทรีย  และปุยเคมีที่ไมมีการใช 

 แอมโมเนียมไนเตรต  (Ammonium  Nitrate)  หรือโปแตสเซียมคลอเรต 

 (Potassium  Chlorate)   

๓ 

 

 

๓ 

 

 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห  ยางอีลาสโตเมอร  

พลาสติก  หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว 

๓ 

 

 

๔๕ (๑)  โรงงานทําสี  (Paints)  สําหรับใชทา  พน  หรือเคลือบ  ยกเวนสีน้ํา 

(๒)  โรงงานทําน้ํามันชักเงา  น้ํามันผสมสี  หรือน้ํายาลางสี 

(๓)  โรงงานทําเชลแล็ก  แล็กเกอร  หรือผลติภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๔๘ (๔)  โรงงานทําไมขีดไฟ  วัตถุระเบิด  หรือดอกไมเพลิง 

(๖)  โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา 

๓ 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน  หรือการผสม 

 ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน  แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑ 

 จากกาซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน  ยกเวนแอสฟลตติกคอนกรีต 

๓ 

 

 



 

๒ 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที ่ หมายเหตุ 

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  ยกเวนที่ติดตั้ง 

 บนหลังคา  ดาดฟา  หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจ 

 เขาอยูหรือใชสอยได 

(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน 

(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา  ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา 

 จากพลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน 

 ๑๕  เมกะวัตต  การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ 

 การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเข่ือน  การผลิตพลังงานไฟฟา

 จากพลังงานน้ําจากฝาย  และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

 จากคลองสงน้ํา 

๓ 

 

 

๓ 

๓ 

 

๘๙ โรงงานผลิตกาซ  ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ  และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ 

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ  แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง 

 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓ 

 

 

๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓  

๙๙ โรงงานผลิต  ซอมแซม  หรือดัดแปลงเคร่ืองกระสุนปน  วัตถุระเบิด  หรือสิ่ง

อ่ืนใดที่มีอํานาจในการประหาร  ทําลาย  หรือทําใหหมดสมรรถภาพใน

ทํานองเดียวกับเคร่ืองกระสุนปน  หรือวัตถุระเบิด  และรวมถึงสิ่งประกอบ

ของสิ่งดังกลาว 

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  (Central  Waste  Treatment  Plant)  

เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  และโรงงานกําจัดมูลฝอย 

๓  

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที ่ หมายเหตุ 

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช  หรือสัตว  หรือไขมันจากสัตว  ที่ใชสาร 

 ตัวทําละลายในการสกัด 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช  หรือสัตว  หรือไขมันจากสัตว  ใหบริสุทธิ์ 

 ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

๓ 

 

๓ 

 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ  สารเคมี  หรือวัสดุเคมี  ซึ่งมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา  ลําเลียง  แยก  คัดเลือก  หรือแบงบรรจุ 

 เฉพาะเคมีภัณฑอันตราย  ซึ่งมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

 



 

๓ 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที ่ หมายเหตุ 
๔๓ (๑) โรงงานทําปุย  หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว  (Pesticides)  

 ยกเวนปุยอินทรีย  และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียมไนเตรต 

   (Ammonium  Nitrate)  หรือโปแตสเซียมคลอเรต  (Potassium  Chlorate)   

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย  หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช 

 หรือสัตว  (Pesticides)  ยกเวนปุยอินทรีย  และปุยเคมีที่ไมมีการใช 

 แอมโมเนียมไนเตรต  (Ammonium  Nitrate)  หรือโปแตสเซียมคลอเรต 

 (Potassium  Chlorate)   

๓ 

 

 

๓ 

 

 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห  ยางอีลาสโตเมอร  

พลาสติก  หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว 

๓ 

 

 

๔๕ (๑)  โรงงานทําสี  (Paints)  สําหรับใชทา  พน  หรือเคลือบ  ยกเวนสีน้ํา 

(๒)  โรงงานทําน้ํามันชักเงา  น้ํามันผสมสี  หรือน้ํายาลางสี 

(๓)  โรงงานทําเชลแล็ก  แล็กเกอร  หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๔๘ (๔)  โรงงานทําไมขีดไฟ  วัตถุระเบิด  หรือดอกไมเพลิง 

(๖)  โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา 

๓ 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน  หรือการผสม 

 ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน  แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑ 

 จากกาซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน  ยกเวนแอสฟลตติกคอนกรีต 

๓ 

 

 

๘๙ โรงงานผลิตกาซ  ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ  และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ 

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ  แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง 

 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓ 

 

 

๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓  
๙๙ โรงงานผลิต  ซอมแซม  หรือดัดแปลงเคร่ืองกระสุนปน  วัตถุระเบิด  หรือสิ่ง

อ่ืนใดที่มีอํานาจในการประหาร  ทําลาย  หรือทําใหหมดสมรรถภาพใน

ทํานองเดียวกับเคร่ืองกระสุนปน  หรือวัตถุระเบิด  และรวมถึงสิ่งประกอบ

ของสิ่งดังกลาว 

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  (Central  Waste  Treatment  Plant)  

เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  และโรงงานกําจัดมูลฝอย 

๓  

หมายเหตุ ลําดับที่ หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 จําพวกที่ หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลบานใหมกบัตาํบลแดนสงวน   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาบอนกับตําบลคลองแดน 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงอาวไทย 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบอตรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลระวะกับตําบลวัดสน  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลระวะกับตําบลโรง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพังยาง 

กับตําบลวัดสน  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลพังยางกับตาํบลโรง  เสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

ตําบลระโนดกับตําบลโรง  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลหลวง  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลบานใหมกับตําบลตะเครียะ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบอตรุ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบอตรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบอตรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบอตรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสทิงพระ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสทิงพระ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสทิงพระ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสทิงพระ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสิงหนครกับอําเภอเมืองสงขลา  

เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับชายฝงทะเลสาบสงขลา  เสนตรงที่หางจากถนนบางปูไปทางทิศตะวันออก  

ระยะ  ๓๐๐  เมตร  จนถึงถนนบางปูตดักับคลองบางดาน  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบางปู  

ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๗  ตัดกับทางรถไฟ  (หาดใหญ – สงขลา)  และเสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะ  ๖๗๐  เมตร  จนถึงทางรถไฟ  (หาดใหญ – สงขลา)  

ตัดกับคลองน้ํากระจาย 

  ดานตะวันตก จดคลองน้าํกระจาย  ฝงตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอเมืองสงขลากับอําเภอหาดใหญ  และเสนตรงที่ลากจากระยะขนาน  ๓๐๐  เมตร  กับตําบลเกาะยอ  

ฝงตะวันตก  จนถึงเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร  หลักเขตท่ี  ๘   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับชายฝงทะเลสาบสงขลา   

และชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทย   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสงขลากับอําเภอจะนะ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากตอจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสงขลา

กับอําเภอจะนะ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสงขลากับอําเภอจะนะ  และเสนขนานระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๐๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสงขลากับอําเภอหาดใหญ  

คลองน้ํากระจาย  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับชายฝงทะเลสาบสงขลา 

 ๑.๖ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  ตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลควนเนียง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลควนเนียง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลควนเนียง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลควนเนียง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางเหรียงกับตําบลรัตภูมิ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนเนียงกับอําเภอสิงหนคร  เสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอบางกลํ่ากับอําเภอสิงหนคร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหาดใหญกับอําเภอเมืองสงขลา 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหาดใหญกับอําเภอ

เมืองสงขลา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหาดใหญกับอําเภอจะนะ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาเหลียม  ปาเขาจันดี  และปาเขาบอทอง  และแนวเขตหามลาสัตวปาเขาเหรง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานพรุกับตําบลพะตง  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทุงลานกับตําบลพะตง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอ 

คลองหอยโขงกับอําเภอสะเดา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาวังชิง 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาแกว  แนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ 

ปาเขาวังพา  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเขาวัง  ปาคลองตอ  และปาเทือกเขาแกว  แนวเขตรักษา

พันธุสัตวปาโตนงาชาง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาแกว  ปาคลองเขาลอน  และปาคลองปอม  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหาดใหญกับอําเภอรัตภูมิ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเขาวัง  

ปาคลองตอ  และปาเทือกเขาแกว  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเหรง  ปาควนหนองหยี  และปาควนหัวแหวน   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางกลํ่ากับอําเภอรัตภูมิ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนเนียง

กับอําเภอรัตภูมิ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนอายโต  และปาควนนุย  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลบางเหรียงกับตําบลรัตภูมิ   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๔.๑๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลจะนะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลจะนะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลจะนะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลจะนะ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๐ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนตะพง - พังลา  จังหวัดสงขลา  ตามกฎกระทรวง   

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนตะพง - พังลา  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 



 

๔ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเทพา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเทพา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลเทพา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาทวี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาทวี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาทวี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลนาทวี  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปริก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปริก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลปริก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลปริก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปาดังเบซารกับตําบลทุงหมอ  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนโตะดุด  ปาควนทวด  และปาควนสามงอน  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลสะเดากับตําบลปริก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสํานักแตวกับตําบลปริก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง   

และปาควนสิเหรง  และแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองอําเภอสะเดา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาคลองลาปง 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองอําเภอสะเดา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาเทือกเขาแกว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสะบายอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสะบายอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓ 



 

๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสะบายอย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับ 

หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลสะบายอย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทับชางกับตําบลสะทอน 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทับชางกับตําบลสะทอน  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาเสม็ด  ปาควนเสม็ดชุน  และปาควนเหรง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองอําเภอนาทวี   

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง  ปาควนทางสยา   

ปาควนเขาไหม  และปาควนสิเหรง  และแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง   

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา  คือ  พ้ืนที่ในแนวเขตอุตสาหกรรม  ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมภาคใต  จังหวัดสงขลา   

ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  ดานตะวันออก จดชายฝงอาวไทย 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองแดนกับตําบลทาบอน  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลแดนสงวนกับตําบลบานใหม  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะเครียะ 

กับตําบลบานใหม  และเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโรงกับตําบลระโนด  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดสนกับตําบลพังยาง 



 

๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวัดสนกับตําบลระวะ  

เขตเทศบาลตําบลบอตรุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔   

และชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเลขท่ี  ๒  

หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตท่ี  ๘  และชายฝงทะเลสาบสงขลา 

  ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลสาบสงขลา  แนวเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง  

และแนวเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุง  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงแพร  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนเนียงกับอําเภอสิงหนคร  

และชายฝงทะเลสาบสงขลา 

  ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลสาบสงขลา 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลรัตภูมิกับตําบลบางเหรียง   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอควนเนียงกับอําเภอรัตภูมิ  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเลียบ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๔.๓  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุง   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงเคียม 

  ดานตะวันออก จดคลองรัตภูมิ  ฝงเหนือ  และคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงซาย  สายที่  ๑  

ฝงเหนือ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมอืงรวมชุมชนกาํแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร  –  นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทับชาง  และแนวเขต 

รักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 



 

๗ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมอืงรวมชุมชนกาํแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร – นาสีทอง  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนอายโต  และปาควนนุย  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอรัตภูมิกับอําเภอควนเนียง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอรัตภูมิ

กับอําเภอบางกลํ่า  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเหรง  ปาควนเหรงหยี  และปาควนหัวแหวน 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอรัตภูมิกับอําเภอหาดใหญ  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเขาวัง  ปาคลองตอ  และปาเทือกเขาแกว 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาแกว  ปาคลองเขาลอน  

และปาคลองปอม  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๖  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สข.  ๓๐๐๕  ฟากใต  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอจะนะกับอําเภอเมืองสงขลา 

  ดานตะวันออก จดชายฝงอาวไทย  แนวเขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง – แหลมขาม  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอจะนะกับอําเภอเทพา   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอจะนะกับอําเภอนาทวี  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนนายเสน  ปาควนเหม็ดชุน  ปาควนแมเขานา  ปาควนลูกหมี   

และปาควนปาหยัง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอจะนะกับอําเภอหาดใหญ  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเหลียม  ปาเขาจันดี  และปาเขาบอทอง  แนวเขตหามลาสัตวปาเขาเหรง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอจะนะกับอําเภอนาหมอม 

  ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๑.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๔.๑๐  

และหมายเลข  ๔.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

   ๓.๗ พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๖๑  เลขที่ดิน  ๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๖๗   

เลขที่ดิน  ๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๖๙  เลขท่ีดิน  ๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๙๗๐  เลขที่ดิน  ๓  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๔๙๗๑  เลขที่ดิน  ๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๙๗๒  เลขที่ดิน  ๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๔๙๗๓  เลขที่ดิน  ๑๓   

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๔๙๗๔  เลขท่ีดิน  ๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๗๕  เลขท่ีดิน  ๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๗๖   



 

๘ 

เลขที่ดิน  ๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๗๗  เลขที่ดิน  ๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๙๗๘  เลขที่ดิน  ๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๔๙๗๙  เลขท่ีดิน  ๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๙๘๐  เลขท่ีดิน  ๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๘๑  เลขท่ีดิน  ๑๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๘๒  เลขที่ดิน  ๒๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๔๙๘๓  เลขที่ดิน  ๒๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๙๘๔  

เลขท่ีดิน  ๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๙๘๕  เลขที่ดิน  ๓๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๙๘๖  เลขที่ดิน  ๔  โฉนดท่ีดิน

เลขที่  ๔๙๙๑  เลขที่ดิน  ๑๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๙๙๓  เลขท่ีดิน  ๑๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๙๙๕  เลขที่ดิน  ๒๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๐๐๑  เลขที่ดิน  ๓๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๐๐๔  เลขที่ดิน  ๔๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๐๐๖  

เลขที่ดิน  ๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๐๐๘  เลขที่ดิน  ๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๐๑๒  เลขที่ดิน  ๕๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๐๑๔  เลขที่ดิน  ๕๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๐๑๕  เลขท่ีดิน  ๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๐๑๖  เลขที่ดิน  ๖๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๐๑๘  เลขที่ดิน  ๖๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๐๑๙  เลขที่ดิน  ๖๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๐๒๓  

เลขที่ดิน  ๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๐๓๑  เลขที่ดิน  ๓๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๐๓๒  เลขที่ดิน  ๓๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๐๓๓  เลขที่ดิน  ๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๓  เลขที่ดิน  ๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๒๑๑  เลขที่ดิน  ๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๒๑๒  เลขที่ดิน  ๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๓๙  เลขที่ดิน  ๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๔๕  

เลขที่ดิน  ๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๔๖  เลขท่ีดิน  ๑๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๔๕๐  เลขที่ดิน  ๕  โฉนดที่ดิน

เลขท่ี  ๖๔๕๑  เลขท่ีดิน  ๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๕๓  เลขท่ีดิน  ๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๕๙๕  เลขที่ดิน  ๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๔๐  เลขที่ดิน  ๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๔๔  เลขท่ีดิน  ๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๕๐  

เลขที่ดิน  ๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๕๓  เลขที่ดิน  ๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๕๔  เลขที่ดิน  ๘๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๙๔๕๕  เลขที่ดิน  ๘๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๔๕๖  เลขท่ีดิน  ๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๕๗  เลขที่ดิน  ๘๔   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๕๘  เลขที่ดิน  ๘๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๙๔๖๐  เลขที่ดิน  ๙๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๙๔๖๑  

เลขที่ดิน  ๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๖๓  เลขที่ดิน  ๑๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๖๙  เลขที่ดิน  ๑๑๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๗๒  เลขที่ดิน  ๑๑๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๙๔๗๓  เลขที่ดิน  ๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๔๗๔  

เลขที่ดิน  ๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๗๕  เลขที่ดิน  ๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๗๖  เลขที่ดิน  ๕๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๙๔๗๗  เลขที่ดิน  ๖๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๔๗๘  เลขท่ีดิน  ๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๗๙  เลขที่ดิน  ๘๗  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๙๔๘๐  เลขที่ดิน  ๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๘๑  เลขท่ีดิน  ๑๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๘๒  

เลขที่ดิน  ๑๑๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๙๔๘๓  เลขท่ีดิน  ๑๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๘๕  เลขท่ีดิน  ๑๑๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๘๖  เลขที่ดิน  ๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๙๗  เลขที่ดิน  ๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๙๘  

เลขที่ดิน  ๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๔๙๙  เลขท่ีดิน  ๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๕๐๐  เลขท่ีดิน  ๒  โฉนดที่ดิน



 

๙ 

เลขที่  ๙๕๐๑  เลขที่ดิน  ๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๕๐๒  เลขที่ดิน  ๑๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๑๐๕  เลขที่ดิน  ๑๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๑๓๔  เลขที่ดิน  ๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๑๓๗  เลขที่ดิน  ๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๑๓๙  

เลขที่ดิน  ๑๒๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๓๗๘  เลขที่ดิน  ๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๙๖  เลขที่ดิน  ๘๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๙๗  เลขที่ดิน  ๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๙๘  เลขที่ดิน  ๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๓๙๙  

เลขที่ดิน  ๑๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๔๐๐  เลขที่ดิน  ๑๒๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๔๐๑  เลขที่ดิน  ๑๒๑  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๔๐๒  เลขที่ดิน  ๑๒๒  โฉนดที่ดนิเลขที ่ ๑๐๔๗๕  เลขที่ดิน  ๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๔๗๖  

เลขที่ดิน  ๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๕๖๐๕  เลขที่ดิน  ๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๕๖๐๖  เลขที่ดิน  ๓๐  

โฉนดทีด่ินเลขที่  ๗๕๖๐๗  เลขที่ดิน  ๒๙  โฉนดทีด่ินเลขที่  ๗๕๖๐๘  เลขที่ดิน  ๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๕๖๐๙   

เลขที่ดิน  ๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๕๖๑๐  เลขที่ดิน  ๒๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๕๖๒๑  เลขที่ดิน  ๓๑   

โฉนดทีด่ินเลขที่  ๗๕๖๒๒  เลขที่ดิน  ๓๔  โฉนดทีด่ินเลขที่  ๗๗๒๕๕  เลขที่ดิน  ๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๒๕๖  

เลขที่ดิน  ๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๗๗๒๕๗  เลขที่ดิน  ๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๒๕๘  เลขท่ีดิน  ๓๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๗๗๒๕๙  เลขท่ีดิน  ๒๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๗๒๖๑  เลขที่ดิน  ๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๒๖๒  

เลขที่ดิน  ๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๒๗๐  เลขที่ดิน  ๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๒๗๑  เลขที่ดิน  ๓๒  

โฉนดทีด่ินเลขที่  ๗๗๒๗๖  เลขที่ดิน  ๒๗  โฉนดทีด่ินเลขที่  ๗๗๒๘๖  เลขที่ดิน  ๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๗๓๐๓  

เลขที่ดิน  ๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๗๗๓๐๙  เลขที่ดิน  ๒๕  น.ส.๓  ก.  เลขท่ี  ๒๓๑๗  เลขที่ดิน  ๓๙  น.ส.๓  ก.  

เลขที่  ๒๑๑๑  เลขที่ดิน  ๖  น.ส.๓  ก.  เลขที่  ๒๑๑๔  เลขที่ดิน  ๑๖  น.ส.๓  ก.  เลขที่  ๒๗๓๙  เลขที่ดิน  ๙๑   

น.ส.๓  ก.  เลขท่ี  ๒๔๓๕  เลขท่ีดิน  ๔๓  น.ส.๓  ก.  เลขท่ี  ๒๔๓๖  เลขที่ดิน  ๔๔  และน.ส.๓  ก.  เลขท่ี  ๒๔๓๗   

เลขที่ดิน  ๔๕ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  และปาคลองกั่ว 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  และปาคลองกั่ว 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  

และปาคลองกั่ว 



 

๑๐ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  

และปาคลองกั่ว 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  

และปาคลองกั่ว 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  

และปาคลองกั่ว 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  

และปาคลองกั่ว  และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดแนวเขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง – แหลมขาม  เขตเทศบาล

ตําบลเทพา  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะเหลาะหนัง  และชายฝงอาวไทย 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดปตตานี  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาสันกาลาคีรี  และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดยะลา 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาเทือกเขาโตะเทพ  และปาควนหินลับ  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนราสอ  ปาควนน้ํารอน  ปาควนสอหรอ  ปาควนบางพลา  และปาเขาโตะเทพ  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาควนเจดีย  ปาเขาพระยาไม  และปาควนกําแพง  แนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนพน  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเทพากับอําเภอนาทวี  แนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนหินเภา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเทพากับอําเภอจะนะ  และแนวเขต

ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขากรวด 



 

๑๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๔.๑๔  

และหมายเลข  ๔.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา  จังหวัดสงขลา   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลพะตงกับตําบลบานพรุ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเหล่ียม  ปาเขาจันดี  และ 

ปาเขาบอทอง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหาดใหญกับอําเภอจะนะ  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนนายเสน  ปาควนเหม็ดชุน  ปาควนแมเขานา  ปาควนลูกหมี  และ 

ปาควนปาหยัง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาโพธิ์  ปาควนแดน  และปาเขารังเกียจ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง  และปาควนสิเหรง  และแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปริกกับตําบลสํานักแตว 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  

และเขตเทศบาลตําบลปริก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

   ๓.๑๔ พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๑๓๗  เลขที่ดิน  ๑๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๗๙๒๓๒  

เลขที่ดิน  ๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๓๓  เลขที่ดิน  ๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๓๔  เลขที่ดิน  ๑๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๔๐  เลขที่ดิน  ๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๔๑  เลขที่ดิน  ๒๔  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๗๙๒๘๑  เลขที่ดิน  ๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๘๒  เลขท่ีดิน  ๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๘๓  

เลขที่ดิน  ๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๘๔  เลขที่ดิน  ๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๘๕  เลขที่ดิน  ๒๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๘๘  เลขที่ดิน  ๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๘๙  เลขที่ดิน  ๒๒  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๗๙๒๙๐  เลขที่ดิน  ๑๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๙๒๙๑  เลขที่ดิน  ๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๙๒  

เลขที่ดิน  ๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๙๓  เลขที่ดิน  ๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๒๙๔  เลขที่ดิน  ๑๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๓๐๐  เลขที่ดิน  ๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๓๐๑  เลขที่ดิน  ๒๖  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๗๙๓๐๒  เลขที่ดิน  ๒๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๗๙๓๐๓  เลขที่ดิน  ๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๓๐๔   

เลขที่ดิน  ๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๓๐๕  เลขที่ดิน  ๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๓๐๖  เลขที่ดิน  ๒๒   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๙๓๐๗  เลขที่ดิน  ๑๘  หนังสือรับรองการทําประโยชนตําบลคู  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  

เลขที่  ๑๒๔๐  เลขที่ดิน  ๒๓๕  เลขที่  ๑๓๐๙  เลขท่ีดิน  ๓๔๐  เลขที่  ๑๖๑๐  เลขท่ีดิน  ๒๖๕  เลขที่  ๑๘๖๐  

เลขที่ดิน  ๓๙๓  และเลขท่ี  ๓๓๕๙  เลขที่ดิน  ๔๔๗ 



 

๑๒ 

 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาวังพา  เสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอสะเดากับอําเภอคลองหอยโขง  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาวังชิง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสะเดากับอําเภอหาดใหญ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาโพธิ์กับตําบลพังลา  แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา   

จังหวัดสงขลา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง – พังลา  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลปริก  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปริกกับตําบลสะเดา  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนโตะดุด  ปาควนทวด  และปาควนสามงอน  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทุงหมอกับตําบลปาดังเบซาร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาแกว  และแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาวังพา 

 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนนายเสน  ปาควนเหม็ดชุน  

ปาควนแมเขานา  ปาควนลูกหมี  และปาควนปาหยัง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาทวี 

กับอําเภอจะนะ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนหินเภา  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาควนพน  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาเสม็ด  ปาควนเสม็ดชุน  และปาควนเหรง   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาควนเจดีย  ปาเขาพระยาไม  และปาควนกําแพง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสะทอนกับตําบลประกอบ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสะทอนกบัตาํบลทับชาง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลคลองกวาง 

กับตําบลทับชาง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง  ปาควนทางสยา  ปาควนเขาไหม   

และปาควนสิเหรง  และแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง  และปาควนทางสยา  ปาควนเขาไหม  และปาควนสิเหรง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาเขาโพธิ์  ปาควนแดน  และปาเขารังเกียจ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาทวีกับอําเภอสะเดา 



 

๑๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๔.๒๒  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

   ๓.๑๗ พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๑๔๘  เลขที่ดิน  ๒๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๑๙๓  

เลขที่ดิน  ๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๑๙๔  เลขที่ดิน  ๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๑๙๕  เลขที่ดิน  ๒๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๒  เลขที่ดิน  ๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๓  เลขที่ดิน  ๓๒  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๒๓๕๓๔  เลขที่ดิน  ๓๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๕๓๕  เลขที่ดิน  ๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๖  

เลขที่ดิน  ๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๗  เลขที่ดิน  ๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๓๘  เลขที่ดิน  ๓๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๖๓  เลขที่ดิน  ๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๘๕๘  เลขที่ดิน  ๓๐  และหนังสือรับรอง

การทําประโยชนตําบลลําไพล  อําเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  เลขท่ี  ๕๑๒  เลขที่ดิน  ๑๐๙ 

 ๓.๑๘ พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๖๖  เลขที่ดิน  ๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๐๖๗  เลขที่ดิน  ๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๗๐  เลขที่ดิน  ๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๐๗๑  เลขที่ดิน  ๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๐๗๓  

เลขที่ดิน  ๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๗๔  เลขที่ดิน  ๓๒  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๗๕  เลขที่ดิน  ๓๓   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย  และเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง  ยกเวนบริเวณ

หมายเลข  ๑.๑  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๔.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงแพร 

 ๔.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงบางนกออก 

 ๔.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเลียบ 

 ๔.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงเคี่ยม 

 ๔.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนทับชาง  ปาสงวนแหงชาติ  ปานาทุงเปราะ  และปาควนดินสอ  

ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมพรุ  ปาเทือกเขาไฟไหม  และปาคลองกั่ว  ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนหินพุด  และ 

ปายอดเขาแกว  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาแกว  ปาคลองเขาลอน  และปาคลองปอม  ปาสงวนแหงชาติ  

ปาควนเขาวัง  ปาคลองตอ  และปาเทือกเขาแกว  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาวังพา  ปาสงวนแหงชาติ   

ปาเทือกเขาแกว  และเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง 

 ๔.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนอายโต  และปาควนนุย 



 

๑๔ 

 ๔.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเหรง  ปาควนหนองหยี  และปาควนหัวแหวน 

 ๔.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเขาวัง  ปาคลองตอ  และปาเทือกเขาแกว 

 ๔.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนเขาจันทร 

 ๔.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเหล่ียม  ปาเขาจันดี  และปาเขาบอทอ  และเขตหามลาสัตว

ปาเขาเหรง 

 ๔.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนดินแดง  ปาควนพัง  ปาควนหัวแหวน  และปาควนจอมแห  

ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาขวาง  ปาเขาวองพริก  และปาควนเทศ  เขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง – แหลมขาม  

และปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะเหลาะหนัง 

 ๔.๑๓ เขตหามลาสัตวปาพรุคางคาว 

 ๔.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนจําศีล  ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนลัง  ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขารังเกียจ  ปาเขาสัก  ปาเขาสูง  และปาควนแกว  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขากรวด  ปาสงวนแหงชาติ   

ปาควนสระ  และปาสงวนแหงชาติ  ปาควนหินเภา 

 ๔.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาวังชิง 

 ๔.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนหินพัง  ปาควนชีลอม  ปาควนอาวปลักกก  และปาควนแหละหวัง 

 ๔.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนขี้แรต 

 ๔.๑๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนนายเสน  ปาควนเหม็ดชุน  ปาควนแมเขานา  ปาควนลูกหมี  

และปาควนปาหยัง 

 ๔.๑๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาโพธิ์  ปาควนแดน  และปาเขารังเกียจ  ปาสงวนแหงชาติ  

ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง  และปาควนสิเหรง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง  ปาควนทางสยา  

ปาควนเขาไหม  และปาควนสิเหรง  และเขตอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 

 ๔.๒๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนโตะดุด  ปาควนทวด  และปาควนสามงอน 

 ๔.๒๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาเสม็ด  ปาควนเสม็ดชุน  และปาควนเหรง   

ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนพน  ปาสงวนแหงชาต ิ ปาเขาแดน  ปาควนเจดีย  ปาเขาพระยาไม  และปาควนกําแพง  

และปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาโตะเทพ  และปาควนหินลับ 

 ๔.๒๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปากราด  และเขตหามลาสัตวปาปากราด 

 ๔.๒๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาสันกาลาคีรี  และเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว 



 

๑๕ 

 ๔.๒๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองลาปง  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาแดน  ปาเขาน้ําคาง

และปาควนสิเหรง   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับชายฝงอาวไทย 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลคลองแดน 

กับตําบลทาบอน  ไปทางทิศตะวันออกที่ระยะขนาน  ๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดชายฝงอาวไทย 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากหลักเขตท่ี  ๓  ของเขตเทศบาลตําบลบอตรุ  

ไปทางทิศตะวันออกที่ระยะขนาน  ๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับชายฝงอาวไทย 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันตก จดชายฝงอาวไทย  และเขตเทศบาลตําบลบอตรุ  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดชายฝงทะเลสาบสงขลา 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากหลักเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร  หลักเขตที่  ๘  

จนถึงระยะขนาน  ๓๐๐  เมตร  กับตําบลเกาะยอ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสงขลากับอําเภอหาดใหญ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสิงหนครกับอําเภอหาดใหญ  เสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอสิงหนครกับอําเภอบางกลํ่า  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลรัตภูมิกับตําบลบางเหรียง   

  ดานตะวันตก จดชายฝงทะเลสาบสงขลา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาทุงบางนกออก  

 ๕.๔ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ตอตรงจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอจะนะ

กับอําเภอเมืองสงขลา   



 

๑๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับชายฝงอาวไทย 

  ดานใต จดแนวเขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง – แหลมขาม 

  ดานตะวันตก จดชายฝงอาวไทย 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับชายฝงอาวไทย 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดปตตานี 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะเหลาะหนัง  แนวเขตหามลาสัตว 

ปาเขาปะชาง - แหลมขาม  และชายฝงอาวไทย 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตหามลาสัตวปาเขาปะชาง – แหลมขาม 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดสงขลา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้อง 
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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