
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมจงัหวัดยะลา  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ.  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง   (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  (๒)  ของข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๐/๑  และหมายเลข  ๓.๑๑  ที่ก าหนดไว้
เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  (๖)  ของข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
สถาบันราชการ  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) ก าจัดมูลฝอย” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  และวนเกษตร 
ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกท้ายกฎกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรี   ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรีไม่น้อยกว่า   ๑๒  เมตร  และที่ดินริมฝั่งแม่น้ า   
ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะอื่น  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า   
ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกท้ายกฎกระทรวงนี้   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สวนสนุก 
(๘) สนามกอล์ฟ 
(๙) การก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรี   ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรีไม่น้อยกว่า   ๑๒  เมตร  และที่ดินริมฝั่งแม่น้ า   
ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะอื่น  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า    
ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ  ๑๓  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  

หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   หรือมติ
คณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม  และการอยู่อาศัยในอาคารประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดิน   โดยมีขนาด 
พ้ืนที่อาคารไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๘  เมตร  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๑ ให้เพ่ิมประเภท  ชนิด  และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้  
เป็นประเภท  ชนิด  และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ในแผนผัง
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๐/๑  ตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ในแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิก  ๒.  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ 
ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความใน  ๓.  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่
ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความใน  ๓.  
ตามรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิตามที่ไดจ้ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิก  ๖.  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ 
ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในรายการ  ๓.๑๐  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชนท์ีด่นิ
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้
ความในรายการ  ๓.๑๐  ตามรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มรายการ  ๓.๑๐/๑  ตามรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชนท์ีด่นิ
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  23  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ใหบริสุทธิ์ ๓

      ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี วัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ ๓

      เคมีภัณฑอันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย

      (Pesticides) และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียไนเตรต

(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม

คลอเรต (Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย

      ศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียไนเตรต

(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม

คลอเรต (Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี  (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา

ใหประกอบกิจการได

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

 ที่ดินประเภทชุมชน

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ       ๑. ลําดับที่     หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                   ๒. จําพวกที่   หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสม ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะแอสฟลตติก

      ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสม คอนกรีต ใหประกอบกิจการได

      ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง

 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให

 หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี วัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย

      (Pesticides) และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียไนเตรต

(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม

คลอเรต (Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๒

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย

      ศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียไนเตรต

(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม

คลอเรต (Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง

 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให

 หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี วัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ ๓

      เคมีภัณฑอันตราย ซึ่งมิใชปุย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย

      (Pesticides) และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียไนเตรต

(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม

คลอเรต (Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย

      ศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียไนเตรต

(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม

คลอเรต (Potassium Chlorate)

ใหประกอบกิจการได

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๘  (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสม ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะแอสฟลตติก

      ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสม คอนกรีต ใหประกอบกิจการได

      ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง

 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให

 หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด

 และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

๔





รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดยะลา  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใน  ๓.  รายการ  ๓.๑๐  และรายการ  ๓.๑๐/๑  ใหเปนไปตามท่ีกําหนด  

ดังตอไปนี้ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๐/๑  และหมายเลข  ๓.๑๑  ท่ีกําหนดไว

เปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 

  ดานตะวันออก จดเขตอุทยานแหงชาติบางลาง  และเขตรักษาพันธุสัตวปา  

ปาฮาลาและปาบาลา 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตการปกครอง 

ของจังหวัดยะลา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลอัยเยอรเวงกับตําบลยะรม  เขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาเบตง  เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเบตง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ   

และเขตผังเมืองรวมเมืองเบตง  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเบตง  ท่ีดินประเภท 

เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเบตง  และเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเขตการปกครองของจังหวัดยะลา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 

สีน้ําตาล  และบริเวณหมายเลข  ๗.๑๓  และหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๑๐/๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ยล.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  

ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ยล.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในที่ดิน
ประเภทชุมชน  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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