
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองนครศรีธรรมราช 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลปากพูน  ต าบลท่าซัก  ต าบลนาเคียน   
ต าบลท่าวัง  ต าบลปากนคร  ต าบลโพธิ์เสด็จ  ต าบลคลัง  ต าบลในเมือง  ต าบลมะม่วงสองต้น   
ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และต าบลนาสาร  ต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์  
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผั ง เมื องรวมตามกฎกระทรวงนี้   มี น โยบายและมาตรการ เ พ่ือจัดระบบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ  
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้ งส่ ง เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   
โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การคมนาคม
และการขนส่งของจังหวัด  และศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ตอนบน 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  
ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี 

(๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  โบราณคดี 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๘) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัย  หรือประกอบพาณิชยกรรม  หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 

(๑๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน  

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง  

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 

(๑๐) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน  

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง  

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่ เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน  

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง  

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   
และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

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

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๓  หมายเลข  ๔.๖  หมายเลข  ๔.๙  

และหมายเลข  ๔.๑๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๙  และพื้นที่บางส่วนในบริเวณหมายเลข  ๔.๔  หมายเลข  ๔.๕  
หมายเลข  ๔.๗  หมายเลข  ๔.๘  และหมายเลข  ๔.๑๐  ซึ่งมิได้อยู่ในวรรคสี่  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   
และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัย  หรือประกอบพาณิชยกรรม  หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๔  หมายเลข  ๔.๕  หมายเลข  ๔.๗  หมายเลข  ๔.๘  

และหมายเลข  ๔.๑๐  ตามรายการดังนี้ 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) บริเวณหมายเลข  ๔.๔  เฉพาะพ้ืนที่ดังนี้ 
 ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 

ชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘ 
 ด้านใต้ จดคลองท่าซัก  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  ฟากตะวันออก   

และทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันออก 
(๒) บริเวณหมายเลข  ๔.๕  เฉพาะพ้ืนที่ดังนี้ 
 ด้านเหนือ จดถนนบ่อโพธิ์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 

ชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ฉ   
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๒  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก   
และทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  ฟากเหนือ 

 ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ฉ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  

นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ฟากตะวันออก 
(๓) บริเวณหมายเลข  ๔.๗  เฉพาะพ้ืนที่ดังนี้ 
 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน 
 ด้านตะวันออก จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ๘๔  สถานีประมงน้ าจืด

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ด้านใต้ จดถนนมะขามชุม - บ้านนาเคียน  ฟากเหนือ  วัดบัว  

(โคกสะท้อน)  และถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันออก 
(๔) บริเวณหมายเลข  ๔.๘  เฉพาะพ้ืนที่ดังนี้ 
 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ถนนเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓ 

(๕) บริเวณหมายเลข  ๔.๑๐  เฉพาะพ้ืนที่ดังนี้ 
 ด้านเหนือ จดถนนมะขามชุม - บ้านนาเคียน  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนคณารักษ์  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบ้านคลองดิน  

(คณารักษ์บ ารุง)  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันออก 

ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) การอยู่อาศัย  หรือประกอบพาณิชยกรรม  หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร  

ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ให้ด าเนินการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ  ป่าเลนปากพยา - ปากนคร  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวเท่านั้น 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑๓  ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมถนนเลียบแนวชลประทาน  (ถนนสาย  ก  ๒  และถนนสาย  ก  ๓)   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ ง 
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๖) การประกอบกิจการใด ๆ  ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยูอ่าศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน  

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง  

ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  หัตถอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ในบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วย 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสรา้ง
ทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

(๑๐) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 
(๑๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์หรอืโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๖) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๗) ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร  

ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  เว้นแต่ในบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างในสถาบันศาสนา
ที่เป็นสถานที่สักการะตามความเชื่อ 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๕  เมตร  เว้นแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างในสถาบันศาสนาที่เป็นสถานที่สักการะ
ตามความเชื่อ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง  
ตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี ้ 
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  
ถนนสาย  ข  ๙  ถนนสาย  ค  ๒  ถนนสาย  ง  ๑  ถนนสาย  ง  ๔  ถนนสาย  ง  ๕  และถนนสาย  ฉ  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือท่ีเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ข  ๑  

ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  
ถนนสาย  ข  ๑๐  ถนนสาย  ข  ๑๑  ถนนสาย  ข  ๑๒  ถนนสาย  ค  ๑  ถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาย  ง  ๒   
ถนนสาย  ง  ๓  และถนนสาย  จ  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ค) การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให ได ได ได

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมากลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได ได ได ได ได

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให ได ได ได

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได ได

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๒

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๒) การทําแปง ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได ได

     ซึ่งมิใชออย

๓

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือ ได ได ได ได

     เปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม ได ได ได ได

     (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๔

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๕

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ได ได ได ได ได ได

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได ได ได ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได ได

     หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๖

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ได ได ได ได ได ได

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ได ได ได ได

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

๗

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก

อัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําใน ได

     สวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๘

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ได

     เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวย ได ได ได ได ได

เหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือ

เครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๙

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได ได ได ได ได ได

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic 

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๖๔

๑๐

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได ได ได

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น

หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง 

หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลง

แรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๑

ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก 

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน ) 

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ

จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed

or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวใน ได ได ได ได

ลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๑๒

๗๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใช ได ได ได ได ได ได

     ในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ได ได ได

หรือเครื่องวัดเวลา

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได ได ได ได ได ได

     หรืออัญมณี

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

     ที่มีคา

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ ได ได ได

เครื่องดนตรีดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง ได ได ได ได ได ได

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองยาสูบหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน ได

อุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

หมายเหตุ     ลําดับที่                   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 ได                         หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวก          หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๖

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ฟากใต้  และถนนท่าแพ  -  
ตลาดพฤหัส  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๑๒  เส้นขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าแพ  -  ตลาดพฤหัส   
และทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนบ่อโพธิ์  ฟากเหนือ  และถนนสวนจันทร์  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตทหารกองทัพภาคที่  ๔  (ค่ายวชิราวุธ) 
  ทั้ ง นี้   ยก เ ว้ นบ ริ เ วณหมาย เลข   ๖ .๓   ที่ กํ าหนด ไว้ เ ป็ นสี เ ขี ย วมะกอก   

บริเวณหมายเลข  ๙.๒  และหมายเลข  ๙.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนสวนจันทร์  ฟากใต้  และถนนบ่อโพธิ์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  

ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ฉ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ฟากตะวันออก  

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนมณีวัตร  และถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต้  ทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  

ฟากตะวันตก  และคลองท่าซัก  ฝั่งใต ้
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

นศ.  ๕๐๒๘ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๗   

ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 



 
๒ 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ฟากใต้  วัดบัว  (โคกสะท้อน)  
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช  บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  และสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ด้านตะวันออก จดคลองทุ่งปรัง  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และถนนคณารักษ์  

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ฟากใต้  และสถานี

วิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์  (ส.ว.พ.)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ถนนโคกข่อย  ฟากตะวันตก  คลองหน้าเมือง  ฝั่งใต้  วัดท่านคร  โรงเรียนวัดท่านคร  
คลองหัวตรุด  ฝั่งตะวันตก  วัดปากนครบน  และโรงเรียนวัดหัวนอน 

  ด้านใต้ จดคลองป่าเหล้า  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จด เส้ นขนานระยะ   ๕๐๐   เ มตร   กั บ ศูน ย์กลา ง 

ถนนพัฒนาการคูขวาง  ถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต้  ถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  
๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ
หมายเลข  ๘.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๑๖  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๗  
ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม  
และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๖ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๑๐๓ 

 ๑.๗ ด้านเหนือ จดโรงเรียนบ้านทวดทอง  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนกะโรม 



 
๓ 

  ด้านตะวันออก จดคลองท้ายวัง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทวบุรี  ฟากเหนือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดสํ านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช   

ศูนย์กามโรคเขต  ๘  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และศูนย์วัณโรคเขต  ๙  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ด้านตะวันออก จดคลองท้ายวัง  ฝั่งตะวันตก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต  ๑  คลองท่าดี  ฝั่งใต้  คลองหัวหว่อง  ฝั่งตะวันออก  เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๓ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองหัวหว่อง  ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับริมฝั่งคลองท่าดี  ฝั่งใต้  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองท้ายวัง  ฝั่งตะวันตก   
และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  (พร้อม  ณ  นครอุทิศ) 

 ๑.๙ ด้านเหนือ จดคลองป่าเหล้า  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนพัฒนาการคูขวาง  ฟากตะวันออก  วัดคูพาย  

คลองคูพาย  ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๓๔  และหมายเลข  ๙.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  จ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  และเส้นขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  จ  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก   

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๘   



 
๔ 

 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากใต้  คลองหัวหว่อง  
ฝั่งใต้  และเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก  
หน่วยขยายพันธุ์ไม้ผลแบบประชาอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพ  ๓๐ 

  ด้านใต้ จดคลองวังวัว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๘ 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  จ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๘ 
  ด้านใต้ จดคลองท่าเรือ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก  

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสวนจันท ร์   ฟากใต้   ถนนกาญจนาภิ เษก   
ฟากตะวนัตก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนมณีวัตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนมณีวัตร  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก  และเขตทหารกองทัพภาคที่  ๔  

(ค่ายวชิราวุธ) 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับคลองท่าลาด  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

บริเวณที่คลองท่าลาดบรรจบกับถนนมะขามชุม  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองท่าลาด  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   
เขตทหารกองทัพภาคที่  ๔  (ค่ายวชิราวุธ)  สุสานจีนตงฮั้ว  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันตก  และถนนมณีวัตร  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ  วัดแจ้งวรวิหาร  และวัดประดู่
พัฒนาราม  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  
ฟากตะวันตก  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)  ถนนราชดําเนิน  
ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ  และถนนมะขามชุม  ฟากเหนือ 



 
๕ 

  ด้านตะวันตก จดคลองท่าลาด  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๘  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม 
  ด้านตะวนัตก จดโรงเรียนบ้านทวดทอง  ถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก  

และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนพะเนียด  ฟากใต้  และถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ  และถนนประตูลอด  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันออก  บ้านพักผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาลาประดู่หก  และโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดคลองหน้าเมือง  ฝั่งใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนท่าช้าง  ฟากตะวันตก  ถนนศรีธรรมราช  ฟากเหนือ  

และฟากตะวันตก  วัดชลเฉนียน  (วัดชายคลอง)  ถนนชลวิถี  ฟากใต้  และถนนพัฒนาการทุ่งปรัง  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดคลองป่าเหล้า  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดคลองท้ายวัง  ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จด เส้ นขนานระยะ   ๕๐๐   เ มตร   กั บ ศูน ย์กลา ง 

ถนนพัฒนาการคูขวาง 
  ด้านใต้ จดคลองคูพาย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนพัฒนาการคูขวาง  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนประตูลอด  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนพัฒนาการคูขวาง  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองสวนหลวง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต้  

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนราชดําเนิน  
ถนนประตูชัยใต้  ฟากใต้  และถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันออก 



 
๖ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๓๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนบ้านป่ากล้วย  -  สมอชัย  ฟากใต้  วัดท้าวโคตร  

และโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 
  ด้านตะวันออก จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันตก  วัดสวนหลวง  วัดเพชรจริก  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช   
  ด้านใต้ จดคลองคูพาย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และคลองหัวหว่อง  

ฝั่งตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดคลองสวนหลวง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จด เส้ นขนานระยะ   ๕๐๐   เ มตร   กั บ ศูน ย์กลา ง 

ถนนพัฒนาการคูขวาง 
  ด้านใต้ จดคลองคูพาย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก  สํานักงานปศุสัตว์

จั งหวัดนครศรีธรรมราช   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช   สํานักงานโบราณคดี 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่  ๑๑  นครศรีธรรมราช  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  และสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  ๑๔  นครศรีธรรมราช 

 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 

  ด้านตะวันออก จดถนนพัฒนาการคูขวาง  ฟากตะวันตก 
  ดา้นใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนราชดําเนิน 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนมะขามชุม  ฟากใต้  ถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้  วัดชะเมา  

และถนนสาย  ง  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๓  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  

๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวาง 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ  ถนนพะเนียด  ฟากเหนือ  

และถนนกะโรม  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองทุ่งปรัง  ฝั่งตะวันออก 



 
๗ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๖.๑๒  
หมายเลข  ๖.๑๔  หมายเลข  ๖.๑๕  หมายเลข  ๖.๑๗  หมายเลข  ๖.๑๘  หมายเลข  ๖.๒๒  ที่กําหนดไว้ 
เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  หมายเลข  ๘.๑๒  หมายเลข  ๘.๑๓  หมายเลข  ๘.๑๔  
หมายเลข  ๘.๑๕  หมายเลข  ๘.๑๖  หมายเลข  ๘.๑๗  หมายเลข  ๘.๑๘  หมายเลข  ๘.๑๙  หมายเลข  ๘.๒๐  
หมายเลข  ๘.๒๒  หมายเลข  ๘.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๙.๘  หมายเลข  ๙.๙  
หมายเลข  ๙.๑๑  และหมายเลข  ๙.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม 
  ด้านตะวันออก จดคลองทุ่งปรัง  ฝั่งตะวันตก  และเขตทางรถไฟสายใต้  

(กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๓  

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๒๖  

ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนพะเนียด  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเ รียนอนุบาลนครศรีธรรมราช   ณ   นครอุทิศ   

และที่ทาํการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช 
  ด้านตะวันตก จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนกะโรม  ฟากใต้  และมัสยิดซอลาฮุดดีน 
  ด้านตะวันออก จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันตก  สถานีตํารวจภูธร 

เมืองนครศรีธรรมราช  กองอํานวยการร่วมรักษาความสงบจังหวัดนครศรีธรรมราช  กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  กองบังคับการตํารวจภูธรเขต  ๑๑  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๑๑  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และถนนท่าช้าง  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดคลองหน้าเมือง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองท้ายวัง  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนกะโรม  และเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช)  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนชลวิถี  ฟากใต้  และถนนประตูชัยใต้  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนราชดําเนิน  

และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 



 
๘ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก  
และวัดท้าวโคตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนพัฒนาการทุ่งปรัง  ฟากตะวันออก  และสํานักการประปา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ๓.๖ ด้านเหนือ จดคลองสวนหลวง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนพัฒนาการคูขวาง  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองคูพาย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จด เส้ นขนานระยะ   ๕๐๐   เ มตร   กั บ ศูน ย์กลา ง 

ถนนพัฒนาการคูขวาง 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดคลองคูพาย  ฝั่งใต้  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันตก  

และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนราชดําเนิน  

และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๓๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๘.๔๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๓ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดคลองท่าแพ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวม

ด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนปากพยา  -  ปากนคร 
  ด้านใต้ จดคลองลําบางน้อย  ฝั่งเหนือ 



 
๙ 

  ด้านตะวันตก จดถนนมะม่วงทอง  ฟากตะวันออก  วัดมะม่วงทอง  
โรงเรียนวัดมะม่วงทอง  วัดโบสถ์  โรงพยาบาลตําบลปากพูน  สาขาบ้านตลาดพฤหัส  โรงเรียนวัดโบสถ์  
ถนนท่าแพ  -  ตลาดพฤหัส  ฟากเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลท่าแพ 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๘.๑  
ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนท่าแพ  -  ตลาดพฤหัส  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนมะม่วงทอง  ฟากตะวันตก  และสุสานมุสลิมบ้านปากพูนใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนบ่อโพธิ์  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  

(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าแพ  -  
ตลาดพฤหัส 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๑๒ 

 ๔.๓ ด้านตะวันออก จดเขตทหารกองทัพภาคที่  ๔  (ค่ายวชิราวุธ) 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับคลองท่าลาด  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่ง 

อยู่ห่างจากบริเวณคลองท่าลาดบรรจบกับถนนมะขามชุม  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองท่าลาด   
เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดคลองท่าลาด  ฝั่งตะวันออก 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดคลองลําบางน้อย  ฝั่งใต้  แนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  

ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนปากพยา  -  ปากนคร  และคลองบาง  กสช.  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองท่าซัก  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองท่าซัก  ฝั่งเหนือ  วัดคงคาเลียบ  และโรงเรียนวัดคงคาเลียบ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท   นศ .   ๕๐๒๘   ฟากตะวันออก   
ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันออก  และฟากใต้  ถนนบ้านถนนใหญ่  ฟากตะวันออก   
และโรงเรียนบ้านถนนใหญ่  (ธรรมศาสตร์อุปถัมภ์) 

 ๔.๕ ด้านเหนือ จดถนนบ่อโพธิ์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านถนนใหญ่  ฟากตะวันตก  และทางหลวงชนบท  

นศ.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ฉ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  

(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ฟากตะวันออก 



 
๑๐ 

 ๔.๖ ด้านเหนือ จดคลองท่าซัก  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านถนนใหญ่  เส้นขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
นศ.  ๕๐๒๘  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ที่จุดซึ่งเส้นขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒ 

  ด้านใต้ จดคลองหัวตรุด  ฝั่งเหนือ  และคลองหน้าเมือง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนโคกข่อย  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์) 
 ๔.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างตําบลนาเคียนกับตําบลนาทราย 
  ด้านตะวันออก จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ๘๔  คลองส่งน้ําชลประทาน  

ฝั่งเหนือ  ถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ  และสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ด้านใต้ จดถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ฟากเหนือ  วัดบัว  

(โคกสะท้อน)  และถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันออก 
 ๔.๘ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างตําบลนาเคียนกับตําบลนาทราย 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันตก   

เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๖  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๑๖ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๔.๙ ด้านเหนือ จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ๘๔ 
  ด้านตะวันออก จดคลองท่าลาด  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ๘๔ 
 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนคณารักษ์  ฟากตะวันตก  โรงเรียนบ้านคลองดิน  

(คณารักษ์บํารุง)  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 



 
๑๑ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม  
และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะโรม 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันออก  
และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต  ๑ 

 ๔.๑๒ ด้านเหนือ จดคลองป่าเหล้า  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองหัวตรุด  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๔.๑๓ ด้านเหนือ จดถนน เทว บุ รี   ฟาก ใต้   สํ า นั ก ง านสา ธ า รณสุ ข 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศูนย์กามโรคเขต  ๘  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และศูนย์วัณโรคเขต  ๙   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จ
และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  (พร้อม  ณ  นครอุทิศ)  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับริมฝั่งคลองท่าดี  ฝั่งใต้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ด้านใต้ จดซอยพิมานพรหม  ๓  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๗  
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๓๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๙.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๔.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากใต้  และถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช)  

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองทุ่งปรัง  ฝั่งเหนือ  ถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  

และฟากตะวันออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งแย้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 



 
๑๒ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณ

หมายเลข  ๘.๓๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๔.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๑๓  ถนนสาย  จ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองหัวตรุด  ฝั่งตะวันตก  และโรงเรียนบ้านบางเตย 
  ด้านใต้ จดคลองหัวตรุด  ฝั่งเหนือ  ฝั่งตะวันออก  และฝั่งตะวันตก  

และเส้นตรงที่ลากจากคลองหัวตรุด  ฝั่งตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาย  จ  
ฟากใต้  และถนนสาย  จ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๘   

 ๔.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๕  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๓๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๘.๔๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๔.๑๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๘ 
  ด้านใต้ จดถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฟากเหนือ 
 ๔.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  จ  ฟากใต้  และเส้นตรงที่ต่อจากถนนสาย  จ  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับคลองหัวตรุด  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดคลองหัวตรุด  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองท่าเรือ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๘ 
 ๔.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๘ 



 
๑๓ 

  ด้านใต้ จดคลองวังวัว  ฝั่งเหนือ  และโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 
  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช)  

ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕ .๑  ถึงหมายเลข  ๕ .๘  ที่ กําหนดไว้ เป็นสี เขียวอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ๘๔ 
 ๕.๒ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๓ สวนพระเงิน  สวนหย่อมเจดีย์ยักษ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และเจดีย์ยักษ์ 
 ๕.๔ ศาลหลักเมือง  หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  สนามหน้าเมือง  

อนุสาวรีย์  ร .๕  สนามเทนนิส  สนามกีฬาในร่ม  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ศาลาประชาคมโรงละคร  และอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 

 ๕.๕ ศาลาประดู่หก 
 ๕.๖ กําแพงเมือง 
 ๕.๗ สวนหย่อมหอนาฬิกา 
 ๕.๘ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  (พร้อม  ณ  นครอุทิศ) 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๔๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ โรงเรียนวัดท่าม่วง 
 ๖.๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 ๖.๓ วิทยาลัยสารพัดช่าง 
 ๖.๔ โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 
 ๖.๕ โรงเรียนบ้านถนนใหญ่  (ธรรมศาสตร์อุปถัมภ์) 
 ๖.๖ โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 
 ๖.๗ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 ๖.๘ โรงเรียนวัดนาวง 
 ๖.๙ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) 
 ๖.๑๐ โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน 
 ๖.๑๑ โรงเรียนบ้านคลองดิน  (คณารักษ์บํารุง) 
 ๖.๑๒ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 
 ๖.๑๓ โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 



 
๑๔ 

 ๖.๑๔ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธ์ิ 
 ๖.๑๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 
 ๖.๑๖ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 ๖.๑๗ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 
 ๖.๑๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 ๖.๑๙ โรงเรียนบ้านทวดทอง 
 ๖.๒๐ โรงเรียนวัดท่านครญาณโรภาสอุทิศ 
 ๖.๒๑ โรงเรียนวัดท่านคร 
 ๖.๒๒ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 
 ๖.๒๓ โรงเรียนวัดหัวอิฐ 
 ๖.๒๔ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  ณ  นครอุทิศ 
 ๖.๒๕ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 ๖.๒๖ โรงเรียนวัดหัวนอน 
 ๖.๒๗ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
 ๖.๒๘ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 
 ๖.๒๙ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
 ๖.๓๐ โรงเรียนบ้านคันธง 
 ๖.๓๑ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
 ๖.๓๒ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 
 ๖.๓๓ โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 
 ๖.๓๔ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
 ๖.๓๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 
 ๖.๓๖ โรงเรียนบ้านบางเตย 
 ๖.๓๗ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 
 ๖.๓๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
 ๖.๓๙ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพ  ๓๐ 
 ๖.๔๐ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 
 ๖.๔๑ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๑๕ 

 ๗.๑ ด้านเหนือ จดถนนศรีธรรมราช  ฟากใต้  กําแพงเมือง  และถนนประตูชัยเหนือ  
ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนประตูโพธิ์  ฟากเหนือ  และถนนท่าม้า  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนศรีธรรมราช  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณ

หมายเลข  ๘.๒๙  หมายเลข  ๘.๓๐  และหมายเลข  ๘.๓๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๗.๒ ด้านเหนือ จดถนนท่าม้า  ฟากใต้  และถนนประตูโพธิ์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนตึกดิน  ฟากเหนือ  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก   

และถนนนางงาม  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนศรีธรรมราช  ฟากตะวันออก 
 ๗.๓ ด้านเหนือ จดถนนโรงช้าง  ฟากใต้  และถนนตึกดิน  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนประตูชัยใต้  ฟากเหนือ  และถนนชลวิถี  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนศรีธรรมราช  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๖.๒๙   

ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๘.๓๓  หมายเลข  ๘.๓๕  หมายเลข  ๘.๓๖  
หมายเลข  ๘.๓๘  หมายเลข  ๘.๓๙  หมายเลข  ๘.๔๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณ
หมายเลข  ๙.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ วัดท่าม่วง 
 ๘.๒ สุสานมุสลิมบ้านปากพูนใต้ 
 ๘.๓ วัดโบสถ์ 
 ๘.๔ วัดมะม่วงทอง 
 ๘.๕ วัดคงคาเลียบ 
 ๘.๖ สุสานจีนตงฮ้ัว 
 ๘.๗ วัดนาวง 
 ๘.๘ วัดแจ้งวรวิหาร  และวัดประดู่พัฒนาราม 



 
๑๖ 

 ๘.๙ วัดบัว  (โคกสะท้อน) 
 ๘.๑๐ วัดชะเมา 
 ๘.๑๑ วัดใหญ่ชัยมงคล 
 ๘.๑๒ วัดท่าโพธ์ิวรวิหาร 
 ๘.๑๓ วัดจันทาราม 
 ๘.๑๔ วัดศรีทวี 
 ๘.๑๕ วัดบูรณาราม 
 ๘.๑๖ วัดวังตะวันตก  และวัดเสาธงทอง 
 ๘.๑๗ วัดวังตะวันออก 
 ๘.๑๘ สุสานมุสลิม 
 ๘.๑๙ คริสตจักรเบธเลเฮ็ม  ภาคที่  ๙  สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 ๘.๒๐ สุสานคริสเตียน 
 ๘.๒๑ วัดท่านคร 
 ๘.๒๒ วัดมเหยงคณ์ 
 ๘.๒๓ มัสยิดญาเม๊ียะ 
 ๘.๒๔ มัสยิดซอลาฮุดดีน 
 ๘.๒๕ วัดโบสถ์ 
 ๘.๒๖ วัดหัวอิฐ 
 ๘.๒๗ วัดปากนครบน 
 ๘.๒๘ วัดมุมป้อม 
 ๘.๒๙ วัดเสมาเมือง 
 ๘.๓๐ หอพระนารายณ์ 
 ๘.๓๑ หอพระอิศวร 
 ๘.๓๒ วัดบุญนารอบ 
 ๘.๓๓ วัดสวนป่าน 
 ๘.๓๔ วัดโพธิ์เสด็จ 
 ๘.๓๕ วัดสระเรียง 
 ๘.๓๖ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 ๘.๓๗ วัดชลเฉนียน  (วัดชายคลอง) 
 ๘.๓๘ วัดพระนคร 



 
๑๗ 

 ๘.๓๙ วัดหน้าพระบรมธาตุ 
 ๘.๔๐ วัดทุ่งแย้ 
 ๘.๔๑ วัดหน้าพระลาน 
 ๘.๔๒ วัดโคกธาตุ 
 ๘.๔๓ วัดชายนา  และศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานสวนพุทธธรรมวัดชายนา 
 ๘.๔๔ วัดท้าวโคตร 
 ๘.๔๕ วัดสวนหลวง 
 ๘.๔๖ วัดเพชรจริก 
 ๘.๔๗ วัดคูพาย 
 ๘.๔๘ วัดศาลามีชัย 
 ๘.๔๙ วัดมะม่วงตลอด 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๓๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้   
 ๙.๑ โรงพยาบาลตําบลปากพูน  สาขาบ้านตลาดพฤหัส 
 ๙.๒ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓ ที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 ๙.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาวง 
 ๙.๕ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๖ ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการสํานักงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  และสํานักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๙.๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์  (ส.ว.พ.)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๘ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
 ๙.๙ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ๙.๑๐ สํานักทางหลวงที่  ๑๔  และแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี  ๑ 
 ๙.๑๑ สถานีดับเพลิงคูขวาง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ๙.๑๒ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๕ 
 ๙.๑๓ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช  กองอํานวยการร่วมรักษาความสงบ   

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกองบังคับการตํารวจภูธร  ๑๑ 



 
๑๘ 

 ๙.๑๔ ที่ทําการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช 
 ๙.๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๑๑  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๙.๑๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานนครศรีธรรมราช 
 ๙.๑๗ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และสํานักงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๙.๑๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๑๙ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต  ๑ 
 ๙.๒๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๒๑ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๒๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศูนย์กามโรค  เขต  ๘  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

และศูนย์วัณโรค  เขต  ๙  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๒๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 ๙.๒๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต  ๑ 
 ๙.๒๕ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ๙.๒๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งแย้ 
 ๙.๒๗ สํานักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ๙.๒๘ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติที่  ๑๑  นครศรีธรรมราช  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่  ๑๔  นครศรีธรรมราช 

 ๙.๒๙ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓๐ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะม่วงสองต้น 
 ๙.๓๒ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 
 ๙.๓๓ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓๔ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓๖ หน่วยขยายพันธุ์ไม้ผลแบบประชาอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓๗ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งออกเป็น  ๖  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากบริเวณถนนกะโรม

บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกะโรม  
ระยะประมาณ  ๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช)  
ระยะประมาณ  ๑,๕๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทวบุรี  ที่บริเวณห่างจากถนนเทวบุรี  บรรจบกับถนนศรีธรรมราช  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทวบุรี  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนสาย  ง  ๕   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ง  ๕  บรรจบกับถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย  ง  ๕  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบคลองชลประทาน 
ฝั่งเหนือระยะประมาณ  ๒,๒๘๐  เมตร  จนบรรจบถนนศรีธรรมราช  ที่บริเวณห่างจากถนนเทวบุรี 
บรรจบกับถนนศรีธรรมราช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนศรีธรรมราช  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร 
 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนสาย  ง  ๕   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ง  ๕  บรรจบกับถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสาย  ง  ๕  ระยะประมาณ  ๒,๐๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบคลองชลประทาน
ฝั่งใต้  ระยะประมาณ  ๒,๒๘๐  เมตร  จนบรรจบถนนศรีธรรมราช  ที่บริเวณห่างจากถนนเทวบุรี 
บรรจบกับถนนศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนศรีธรรมราช  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร 
 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยหน้าวัดท้าวโคตร 
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนราชดําเนินบรรจบกับซอยหน้าวัดท้าวโคตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยหน้าวัดท้าวโคตร  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ตัดกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  บรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวถนนพัฒนาการคูขวาง  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ง  ๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ง  ๔  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร   



 
๒ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗   
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนราชดําเนิน 
ที่บริเวณห่างจากซอยหน้าวัดท้าวโคตร  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับถนนราชดําเนิน  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวถนนราชดําเนินระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  
บรรจบถนนพัฒนาการคูขวางที่บริเวณห่างจากถนนพัฒนาการคูขวางบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพัฒนาการคูขวาง  ระยะประมาณ  ๑,๓๔๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ง  ๔  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ไปทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๔  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗   
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  
๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนพัฒนาการทุ่งปรัง  ที่บริเวณถนนพัฒนาการทุ่งปรังบรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพัฒนาการทุ่งปรัง  ระยะประมาณ  
๑,๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  บรรจบถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  บรรจบถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ง  ๕  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ง  ๕  บรรจบถนนเทวบุรี  
(ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ง  ๕  ระยะประมาณ  ๒,๙๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยพิมานพรหม  ๓   
ซอยชลประทาน  ๒  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจาก 
ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง  ที่บริเวณซอยพิมานพรหม  ๓  บรรจบกับถนนพัฒนาการทุ่งปรัง  ไปทางทิศตะวันตก  
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยพิมานพรหม  ๓  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒,๒๓๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  บรรจบกับซอยชลประทาน  ๒  ที่บริเวณห่างจาก
ซอยชลประทาน  ๒  บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวซอยชลประทาน  ๒  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ซอยชลประทาน  ๒  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๕ 
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๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงชนบท  

นศ.  ๔๐๑๕  (ถนนสาย  ง  ๒)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  (ถนนสาย  ง  ๒)  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  (ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒   
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗   
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน  ๔๐๑๒  ระยะประมาณ  
๗๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒,๐๘๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๙   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๙  ตัดกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๙  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ที่บริเวณ 
ทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ระยะประมาณ  ๙๙๐  เมตร 
 ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนคณารักษ์  และซอยทวดทอง  ๑  
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ตัดกับถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียนไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  
บรรจบกับถนนคณารักษ์  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนคณารักษ์  ตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  
(คลองส่งน้ําสายสี่ขวา)  ไปทางทิศใต้  และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยทวดทอง  ๑  จนบรรจบกับถนนกะโรม 
 ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยทวดเหนือ  ซอยประชาพัฒนา
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  
ที่บริเวณซอยทวดเหนือบรรจบกับถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยทวดเหนือ  
ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  
(คลองส่งน้ําสายสี่ขวา)  ที่บริเวณห่างจากซอยทวดเหนือบรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  
(คลองส่งน้ําสายสี่ขวา)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสี่ขวา)  
ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  
บรรจบกับซอยประชาพัฒนา  ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยประชาพัฒนา  จนบรรจบกับถนนกะโรม 
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 ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนอินทร์บํารุง  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนสะพานยาวที่บริเวณถนนอินทร์บํารุงบรรจบกับถนนสะพานยาว  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือตามแนวถนนอินทร์บํารุง  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  
ที่บริเวณห่างจากถนนราชดําเนิน  บรรจบกับถนนมะขามชุมไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนมะขามชุม  
และถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนมะขามชุม  เร่ิมต้นจาก
ถนนราชดําเนิน  ที่บริเวณถนนมะขามชุมบรรจบกับถนนราชดําเนิน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนมะขามชุม  
ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน 

 ถนนสาย  ข  ๖  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนพัฒนาการคูขวาง   
ที่บริเวณถนนเพนียดบรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  
๘๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ง  ๔  บรรจบกับถนนศรีประไพ  
(ถนนสาย  ข  ๙)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๔  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยทวดทอง  ๓  และถนนทวดทองนากก  
เร่ิมต้นจากถนนกะโรม  ที่บริเวณซอยทวดทอง  ๓  บรรจบกับถนนกะโรม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวซอยทวดทอง  ๓  ตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสามขวา)  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนทวดทองนากก  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน   
(คลองส่งน้ําสายสองขวา)  (ถนนสาย  ค  ๒) 

 ถนนสาย  ข  ๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ซอยชุมแสง  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนกะโรม  ที่บริเวณซอยชุมแสงบรรจบกับถนนกะโรม  ไปทางทิศใต้
ตามแนวซอยชุมแสง  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร   
ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑๑  บรรจบกับถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  
ที่บริเวณห่างจากถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  บรรจบกับถนนกะโรมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ตามแนวถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๑๑  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร   
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ตัดกับถนนนาไสปรางค์  (ถนนสาย  ข  ๑๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนนาไสปรางค์  (ถนนสาย  ข  ๑๒)  
บรรจบกับถนนทวดทองนากก  (ถนนสาย  ข  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนนาไสปรางค์   
(ถนนสาย  ข  ๑๒)  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนโพธ์ิเสด็จปากด่าน  (ถนนสาย  ค  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  
(คลองส่งน้ําสายสองขวา)  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับถนนโพธิ์เสด็จปากด่าน  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนโพธ์ิเสด็จปากด่าน  (ถนนสาย  ค  ๒)  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๙  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทางคือ  ถนนศรีประไพ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนศรีประไพที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง
บรรจบกับถนนศรีประไพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีประไพ  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๔  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ง  ๔  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ง  ๔   
ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  
๕๙๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  
นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ระยะประมาณ  ๒,๐๘๐  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม
แนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  
๑,๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  
นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ระยะประมาณ  ๑,๙๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทวบุรี  เร่ิมต้นจากถนนกะโรมท่ี
บริเวณถนนเทวบุรีบรรจบกับถนนกะโรม  ไปทางทิศใต้  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเทวบุรี  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  -  นครศรีธรรมราช) 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ํา
ชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสามขวา)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
ตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสามขวา)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 
ถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสามขวา)  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  



 
๖ 

ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๘  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๘  บรรจบกับ
ถนนกะโรม  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๘  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  
ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ที่บริเวณห่างจากถนนกะโรม  
บรรจบกับถนนเทวบุรี  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร 
 ถนนสาย  ข  ๑๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนาไสปรางค์  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เร่ิมต้นจากบริเวณที่ถนนนาไสปรางค์บรรจบกับถนนทวดทองนากก  (ถนนสาย  ข  ๗)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนนาไสปรางค์  ระยะประมาณ  ๒,๕๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเทวบุรี  (ถนนสาย  ข  ๑๐) 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนมะขามชุม

บรรจบกับถนนสายหัวทะเล  -  วัดบัว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ที่บริเวณห่างจากซอยทวดเหนือบรรจบกับถนนมะขามชุม  -  
บ้านนาเคียน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนมะขามชุม  -  บ้านนาเคียน  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร 
 ถนนสาย  ค  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองส่งน้ํา
ชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสองขวา)  ถนนโพธิ์เสด็จปากด่าน  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  
เร่ิมต้นจากถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสองขวา)  ที่บริเวณถนนทวดทองนากก  
(ถนนสาย  ข  ๗)  บรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสองขวา)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (คลองส่งน้ําสายสองขวา)   
ระยะประมาณ  ๑,๒๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิเสด็จปากด่าน  
ระยะประมาณ  ๑,๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๗๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๕  ที่บริเวณห่างจากถนนเทวบุรี  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๕   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ง  ๕  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๑๓  ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  บรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง   
ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (ถนนสาย  จ)  
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  บรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน   
(ถนนสาย  จ)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  (ถนนสาย  จ)  ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร 
 ๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 



 
๗ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง  และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๑๒  ตัดกับถนนบ่อโพธ์ิ  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  
ระยะประมาณ  ๙๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  
๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ที่บริเวณห่างจากถนนบ่อโพธิ์  ตัดกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗   
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชนิคม  ถนนท่าซัก  
และทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  เร่ิมต้นจากถนนราชดําเนิน  ที่บริเวณถนนราชดําเนินบรรจบกับถนนราชนิคม  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราชนิคม  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนท่าซัก  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๑๕  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์) 

 ถนนสาย  ง  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนท่าซัก  (ถนนสาย  ง  ๒)   
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  บรรจบกับถนนท่าซัก  (ถนนสาย  ง  ๒)  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนท่าซัก  (ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  ระยะประมาณ  
๑,๑๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ที่บริเวณห่างจากถนนพัฒนาการคูขวาง 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๒  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนสาย  ข  ๖   
ที่บริเวณห่างจากถนนพัฒนาการคูขวางบรรจบกับถนนสาย  ข  ๖  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ข  ๖  
ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๙  
ที่บริเวณห่างจากถนนศรีประไพ  (ถนนสาย  ข  ๙)  บรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๙  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๑,๐๖๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  
นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  บรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๕๐๒๘  (ถนนวัดโบสถ์)  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๔  ตัดกับถนน
พัฒนาการคูขวาง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๐๒๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๕  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๕  



 
๘ 

บรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗   
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓   
ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๕  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  นศ.  ๓๑๐๙  
เร่ิมต้นจากถนนเทวบุรี  ที่บริเวณทางหลวงชนบท  นศ.  ๓๑๐๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๓๑๐๙  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓   

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  
คือ  ถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๘  ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ระยะประมาณ  ๒,๑๒๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน 
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ระยะประมาณ  ๒,๔๗๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  
ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๑๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) 
 ๖. ถนนแบบ  ฉ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  
คือ  ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  
เร่ิมต้นที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๑๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  
ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ไปทาง 
ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๑๐  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๓๗  
(ถนนเฉลิมพระเกียรติ) 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลปากพูน  ต าบลท่าซัก  ต าบลนาเคียน  ต าบลท่าวัง  ต าบลปากนคร  ต าบลโพธิ์เสด็จ  ต าบลคลัง  
ต าบลในเมือง  ต าบลมะม่วงสองต้น  ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และต าบลนาสาร  ต าบลช้างซ้าย  
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท า 
โดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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