
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองสายบุรี  จังหวดัปตัตาน ี
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลปะเสยะวอ  ต าบลตะลุบัน  ต าบลตะบิ้ง  
ต าบลบือเระ  ต าบลมะนังดาล า  และต าบลละหาร  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ภายในแนวเขต 
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
การบริการ  และการศึกษาของจังหวัดปัตตานี 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจในอนาคต  ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างและพื้นที่ชายแดนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

(๓) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้เพียงพอ 
และได้มาตรฐาน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ 
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา   

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวม 
ของชุมชน 

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามแข่งม้า 
(๑๒) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าสายบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ าสายบุรีไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งคลองซ าตู  คลองบางเก่า  และคลองบีโกย   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองซ าตู   คลองบางเก่า  และคลองบีโกย   
ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) สวนสนุก 
(๙) สนามแข่งรถ 

(๑๐) สนามแข่งม้า 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าสายบุรีหรือคลองกอตอ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าสายบุรีหรือคลองกอตอไม่น้อยกว่า   ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกทีก่ าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   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  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) ก าจัดมูลฝอย 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าสายบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ าสายบุรีไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกที่
ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๒) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๓) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองซ าตู   ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของคลองซ าตูไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่   
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

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

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๐  

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าสายบุรีหรือคลองกอตอ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าสายบุรีหรือคลองกอตอไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งคลองบางเกา่  
คลองซ าตู  คลองบีโกย  คลองบางตาหยาด  หรือคลองกระจูด  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของคลองบางเก่า  คลองซ าตู  คลองบีโกย  คลองบางตาหยาด  หรือคลองกระจูด 
ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้ซึ่ งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย   ให้ใช้ 
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกีย่วข้องกับนนัทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศยั  
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าสายบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ าสายบุรีไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของทะเลไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า  ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้ซึ่ งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย   ให้ใช้ 
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๖) ก าจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองกอตอ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของคลองกอตอไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งคลองบางตาหยาด  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของคลองบางตาหยาดไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม
และขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ 
ประโยชนท์ี่ดินเพ่ือกจิการของรฐั  กิจการเกีย่วกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๓  
และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ๒  และถนนสาย  ข  ๔  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  
นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ 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 ได

     โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได ได

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได ได

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

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได ได ได

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปตตานี 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

เฉพาะกิจเกษตรกรรมหนาแนนนอยที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและ

พ.ศ. ๒๕๖๒



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

     ของสัตว

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

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได ได

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

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได ได

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

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

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได ได

     ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได 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

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได ได ได ได ไมใชไมฟน ขี้เลื่อยหรือแกลบ

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล เปนเชื้อเพลิง

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได ได ได ได ได ได

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

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

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได เฉพาะการประกอบการ

หรือยอยน้ําแข็ง ที่เปนสวนหนึ่งของ

กิจการโรงแรม หาง

สรรพสินคา และ

ที่พักนักทองเที่ยว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย ได ได ได ได ได

หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถัก

ดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใช ได ได ได ได ได

เสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ได ได ได

     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

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

     หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว

     หรือวัสดุอื่น

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

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ได ได ได ได

ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่ ได

     คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

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

หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง ได

     ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม ได

แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน

อาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

     หรือตบแตงสิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําใน ได

     สวนยางหรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใช ได

     การทําในสวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ได ได ได ได ได

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได

     หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือ

     ปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับ

     วัสดุอื่น

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได ได ได ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ

กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

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

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได ได ได ซึ่งไมมีการชุบ ปม

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน หรือหลอมโลหะ

ดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช ได ได ได ได ได ได

ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องจักรดังกลาว

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

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ

กับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers 

or Associated Electronic Data Processing Equipment 

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา

อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ

สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้น

ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได ได ได

ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา 

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟาเครื่องสงหรือ

จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

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

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor

or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร

หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่อง

หรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใช

กับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได ได ได

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

๑๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได ได ได ได ได ได

     ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ได ได

หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     นาก หรืออัญมณี

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

     หรือโลหะที่มีคา

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

ของเครื่องดนตรีดังกลาว

เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช

ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

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

     แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่

     กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได ได ได ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ได ได ได ได ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได

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

หรือขนสัตว หนึ่งของกิจการโรงแรมและที่พัก

นักทองเที่ยวซึ่งไมมีการฟอกยอม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

๑๕



ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได

     หรืออัญมณี

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล ได

หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

 ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ       ลําดับท่ี                        หมายถึง         ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                   ได                              หมายถึง         สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                   โรงงานจําพวกท่ี              หมายถึง         จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองสายบุรี  จังหวดัปตัตานี 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๑๕๗   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบน  -  ทุ่งเค็จ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๑๕๗   

   ด้านใต้ จดวัดถัมภาวาส   
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๑๕๗   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบน  -  ทุ่งเค็จ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดคลองซ าตู  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗   
   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับคลองบางเก่า  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

คลองบางเก่าบรรจบกับถนนปาตาบาระ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองบางเก่า   เป็นระยะ  
๒๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย  ฝั่ งตะวันตก   

และแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก  และคลองบางเก่า  ฝั่งตะวันออก 



 
๒ 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านลุ่ม 
   ด้านตะวันออก จดคลองบางเก่า  ฝั่งตะวันตก   
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ  ฝั่งตะวันออก  และฝั่งตะวันตก 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันออก  

โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส  (เสาร์อุทิศ)  วัดถัมภาวาส  และถนนบางตะโละ  ฟากใต้และฟากตะวันออก   
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่งเค็จ  -  ยามูบือซา  
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑  และเส้นตรงที่ลากจุดซึ่งเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๑๕๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับคลองซ าตู  ฝั่งตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
คลองซ าตูบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองซ าตู  เป็นระยะ  
๓๗๕  เมตร 

   ด้านตะวันออก จดคลองซ าตู  ฝั่งตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  
ฟากตะวันตก   

   ด้านใต้   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ  โรงเรียนทุ่งเค็จ  และโรงเรียนบ้านจ่ากอง 
   ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากแนวเขตที่ ดิน โรง เรี ยนบ้านจ่ากอง   

ด้านตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงชนบท  ปน .   ๒๐๓๓  เป็นระยะ  ๑๑๐  เมตร   และทางหลวงชนบท   
ปน.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดคลองซ าตู  ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ  และคลองบีโกย  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดคลองซ าตู  ฝั่งใต้  และถนนบ้านทุ่งเค็จ  ฟากตะวันตก 

และฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดคลองซ าตู  ฝั่งตะวันออก 



 
๓ 

 ๑.๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันออก  และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล

อ่าวไทย 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   ป่าไม้แก่น   

และคลองกอตอ  ฝั่งตะวันออก 
   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ   จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งใต้  และถนนตะลุบัน  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสุริยะ  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้ จดถนนกะลาพอ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก  
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑  และเส้นตั้งฉากกับถนนสะพานม้า  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๑  
บรรจบกับถนนสะพานม้า  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสะพานม้า  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสะพานม้า 
   ด้านตะวันตก จดถนนช่องเขต  ฟากตะวันออก  ถนนสะพานม้า  ฟากใต้   

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออกและฟากใต้ 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนกะลาพอ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนกะลาพอ  ซอย  ๔  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะลาพอ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดโรงเรียนเทศบาล  ๑  บ้านตะลุบัน  ที่ว่าการอ าเภอสายบุรี  

ส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน  ที่ท าการเกษตรอ าเภอสายบุรี  หอประชุมอ าเภอสายบุรี  และถนนลูกเสือ  
ฟากใต้   



 
๔ 

   ด้านตะวันออก จดถนนบวรวิถี  ฟากตะวันตก  ถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก  
และการประปาสายบุรี 

   ด้านใต้ จดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าเสด็จ  

และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  กับศูนย์กลางถนนบวรวิถี 
   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   
   ด้านใต้   จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  

ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก   จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนบ้านตะบิ้ง 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  

และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๓ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้ จดถนนสะพานม้า  ฟากเหนือ 
   ดา้นตะวันตก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันออก  และส านักงานกองทุนสงเคราะห์ 

การท าสวนยาง  อ าเภอสายบุรี 
 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 
 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   
   ด้านตะวันออก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนสะพานม้า

บรรจบกับถนนท่าเสด็จ 
   ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าเสด็จ 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้   
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดคลองซ าตู  ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันตก 



 
๕ 

   ด้านใต้ จดถนนบ้านทุ่งเค็จ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนบ้านทุ่งเค็จ  ฟากตะวันออก   
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และวัดเลียบ 
   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๕  และหมายเลข  ๘.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดวัดเลียบ   
   ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนเพียรชอบ  ฟากตะวันออก  และคลองสาธารณะ   

ฝั่งตะวันออก   
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากเหนือและฟากตะวันตก 
   ด้านใต้   จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนเทศบาล  ๕  

บ้านกาหย ี
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

ปน.  ๒๐๖๑   
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนกะลาพอ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนบวรวิถี  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนลูกเสือ  ฟากเหนือ  ที่ว่าการอ าเภอสายบุรี  ส านักงาน

เทศบาลเมืองตะลุบัน  ที่ท าการเกษตรอ าเภอสายบุรี  และหอประชุมอ าเภอสายบุรี 
   ด้านตะวันตก จดถนนหน้าเทศบาล  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  

ถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก   
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   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๓  
และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค   

   ด้านตะวันตก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนลูกเสือ  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดชุ มสาย โทรศัพท์ อ า เภอสายบุ รี   และถนนท่ า เสด็ จ   

ฟากตะวันตก   
   ด้านตะวันตก จดถนนบวรวิถี  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง  ทางหลวงชนบท  

ปน.  ๒๐๖๑   
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดซอยหลังสถานีต ารวจ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดสโมสรข้าราชการสายบุรี  ที่ท าการไปรษณีย์  โทรเลขสายบุรี  

ธนาคารออมสิน  หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี  สาขาสายบุรี  
บ้านพักข้าราชการ  ถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก  และสถานีต ารวจภูธรสายบุรี 

   ด้านใต้ จดถนนสายบุรี  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดซอยตลาดสด  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้และฟากตะวันตก  และคลองสาธารณะ

ไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนเพียรชอบ  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนสายบุรี  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสายบุรี  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนกะลาพอ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสุริยะ  ฟากตะวันออก 
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 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนสายบุรี  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี 
   ด้านตะวันออก จดถนนสุริยะ  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้ จดถนนตะลุบัน  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนกะลาพอ  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนลูกเสือ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนบวรวิถี  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค 
   ด้านตะวันตก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันออก  และมัสยิดกลางตะลุบัน 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่ก าหนดไวเ้ป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังต่อไปนี้   
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดคลองซ าตู  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าสายบุรี   

ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าสายบุรี   

ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันออก   
 ๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนสะพานม้า  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดถนนช่องเขต  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสะพานม้า  

และเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสะพานม้า 
   ด้านตะวันตก จดถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันออก 
   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
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๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้   

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับถนน 
บ้านบางเก่า  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่งเค็จ  –  บาเลาะ  
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่งเค็จ  –  บาเลาะ  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนบ้านบน  -  ทุ่งเค็จ   

   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  
บรรจบกับถนนบ้านบน  -  ทุ่งเค็จ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗   
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  
และคลองซ าตู  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก   

   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่งเค็จ  -  ยามูบือซา  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านบางเก่า   
 ๕.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่ง เป็นเส้นตั้ งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งเป็นระยะขนาน  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนบ้านบน  -  ทุ่งเค็จ   

   ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับคลองบางเก่า  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากคลองบางเก่าบรรจบกับถนนปาตาบาระ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองบางเก่า   
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านลุ่ม  และวัดถัมภาวาส 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๑๕๗  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน  ๔๑๕๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  บรรจบกับถนนบ้านบน  -  ทุ่งเค็จ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  
ฟากตะวันออก   

 ๕.๓ ด้านเหนือ จดคลองซ าตู  ฝั่งใต้   
   ด้านตะวันออก จดคลองซ าตู  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากคลองซ าตู  ฝั่งตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

คลองซ าตู  ฝั่งตะวันตก  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวริมฝั่ง
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คลองซ าตู  ฝั่งตะวันตก  เป็นระยะ  ๓๗๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 

   ด้านตะวันตก จดคลองซ าตู  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๔ ด้านเหนือ   จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก   
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่ง เป็นเส้นตั้ งฉากกับ 

ทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  ที่จุดซึ่งเป็นระยะขนาน  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก  เส้นตรง 

ที่ลากจากทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓   
เป็นระยะ  ๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับแนวเขตที่ดินโรงเรียนบ้านจ่ากอง   
ด้านตะวันตก  โรงเรียนบ้านจ่ากอง  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ด้านใต้ จดถนนบ้านจ่ากอง  -  บาโงยือริง  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
ชนบท  ปน.  ๒๐๓๓ 

 ๕.๖ ด้านเหนือ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งใต้   
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๗ ด้านเหนือ จดคลองบีโกย  ฝั่งใต้   
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก   
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะลาพอ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๕.๘ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ 

และฝั่งตะวันตก   
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ฟากตะวันออก   



 
๑๐ 

 ๕.๙ ด้านเหนือ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๐ ดา้นเหนือ จดถนนบ้านจ่ากอง  -  บาโงยือริง  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

ปน.  ๒๐๖๑  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  
ปน.  ๒๐๖๑  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท   
ปน.  ๒๐๖๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  และทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากเหนือ   

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   

 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก   
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ดา้นใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  

ระหว่างหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  และคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   ป่าไม้แก่น   

คลองบางตาหยาด  ฝั่งตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้และฟากตะวันออก 
 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับเส้นขนานระยะ  

๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสะพานม้า  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสะพานม้า  
เส้นตั้งฉากกับถนนสะพานม้า  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑  
และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑   

   ด้านตะวันออก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันตก  และแนวเขตปา่ไมถ้าวรตามมติคณะรฐัมนตรี  
ป่าไม้แก่น   

   ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๐๕   

   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันออก   



 
๑๑ 

   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๕.๑๔ ด้านเหนือ จดคลองกอตอ  ฝั่งใต้   
   ด้านตะวันออก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันตก   
   ด้านใต้ จดคลองกอตอ  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะลาพอ  

ถนนกะลาพอ  ซอย  ๔  ฟากตะวันออก  ถนนกะลาพอ  ฟากใต้  วัดวิมลวัฒนาราม  ถนนสลินดงบายู   
ฟากตะวันออก  และโรงเรียนเทศบาล  ๑  บ้านตะลุบัน 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบวรวิถี   
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าเสด็จ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  เส้นตั้งฉากกับ
ถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนท่าเสด็จบรรจบกับถนนสะพานม้า  ถนนท่าเสด็จ  ฟากตะวันตก  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันตก   

   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ  และโรงสูบน้ าแรงต่ า 
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกะลาพอ 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   
 ๕.๑๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก   จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   
 ๕.๑๘ ด้านเหนือ จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันออก  และแนวเขตปา่ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  

ป่าไม้แก่น   
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าไม้แก่น   
   ด้านใต้ จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าไม้แก่น 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าไม้แก่น  และ

โรงเรียนเทศบาล  ๔  บ้านอุเมะ 
 ๕.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต้ 



 
๑๒ 

   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันตก  และโรงเรียน
บ้านวังไชย 

   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันออก 
   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๕.๒๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑   
 ๕.๒๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าไม้แก่น 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   ป่าไม้แก่น   

และคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งตะวันตก   
   ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างอ าเภอสายบุรีกับอ าเภอไม้แก่น 
   ด้านตะวันตก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันออก   
 ๕.๒๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๐  ฟากตะวันตก   

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะนังดาล า 
   ด้านใต้ จดแนวเขตผั ง เมือ งรวมด้ านใต้   ซึ่ ง เป็นเส้นขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒   
   ด้านตะวันตก จดแม่น้ าสายบุรี  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๒๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  บรรจบกับทาง
หลวงชนบท  ปน.  ๒๐๐๕  ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผั ง เมืองรวมด้ านใต้   ซึ่ ง เป็นเส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๐   
ฟากตะวันออก   

 ๕.๒๔ ด้านเหนือ จดคลองกอตอ  ฝั่งใต้ 



 
๑๓ 

   ด้านตะวันออก จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันตก   
   ด้านใต้ จดคลองกอตอ  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก   จดคลองกอตอ  ฝั่งตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   

ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้   
 ๖.๑  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
 ๖.๒  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย   
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  คือ  ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าไม้แก่น 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้   
 ๘.๑  โรงเรียนบ้านบน 
 ๘.๒  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส  (เสาร์อุทิศ) 
 ๘.๓  โรงเรียนทุ่งเค็จ 
 ๘.๔  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 
 ๘.๕  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ า  (เทศบาล  ๒) 
 ๘.๖  ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลเมืองตะลุบัน   
 ๘.๗  โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร 
 ๘.๘  โรงเรียนเทศบาล  ๕  บ้านกาหยี 
 ๘.๙  โรงเรียนเทศบาล  ๓  บ้านปาตาตีมอ 
 ๘.๑๐  โรงเรียนเทศบาล  ๑  บ้านตะลุบัน 
 ๘.๑๑  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 
 ๘.๑๒  โรงเรียนเทศบาล  ๔  บ้านอุเมะ 
 ๘.๑๓  โรงเรียนบ้านช่องแมว 
 ๘.๑๔  โรงเรียนบ้านวังไชย 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑  วัดถัมภาวาส 
 ๙.๒  มัสยิดนูรูลอีบาดะห์ 
 ๙.๓  วัดเลียบ 
 ๙.๔  วัดวิมลวัฒนาราม 



 
๑๔ 

 ๙.๕  มัสยิดกลางตะลุบัน 
 ๙.๖  มัสยิดาลอ 
 ๙.๗  วัดสุทธิกาวาส 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลปะเสยาวอ 
  ๑๐.๒  ส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี 
  ๑๐.๓  สโมสรข้าราชการสายบุรี  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขสายบุรี  ธนาคารออมสิน  

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี  สาขาสายบุรีและบ้านพักข้าราชการ 
  ๑๐.๔  สถานีต ารวจภูธรสายบุรี 
  ๑๐.๕  ที่ว่าการอ าเภอสายบุรี  ส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน  ที่ท าการเกษตรอ าเภอสายบุรี  

และหอประชุมอ าเภอสายบุรี 
  ๑๐.๖  ชุมสายโทรศัพท์อ าเภอสายบุรี 
  ๑๐.๗  การประปาสายบุรี 
  ๑๐.๘  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   
  ๑๐.๙  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  อ าเภอสายบุรี 
  ๑๐.๑๐  ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี 
  ๑๐.๑๑  โรงสูบน้ าแรงต่ า 
  ๑๐.๑๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะนังดาล า 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองสายบุรี  จังหวดัปตัตานี   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งเป็น  ๓  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนบ้านบาเลาะ  และทางหลวงชนบท   

ปน.  ๒๐๓๓  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๗  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนบ้านบาเลาะบรรจบกับทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๖๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  ปน.  ๒๐๓๓  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒   

ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนปาตาตีมอ  และถนนบางตาหยาด  
เริ่มต้นจากเชิงสะพานข้ามคลองกอตอ  ฝั่งตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนปาตาตีมอ  
บรรจบกับถนนบางตาหยาด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบางตาหยาด  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร   
จนบรรจบกับแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าไม้แก่น 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๕.๐๐  เมตร  จ านวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากเชิงสะพานข้ามคลองกอตอ  

ฝั่งตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนจืองา  (ถนนสาย  ข  ๒)   
ที่บริเวณห่างจากถนนจืองา  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนสายบุรี  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนจืองา  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนกะลาพอ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณ
ห่างจากถนนกะลาพอ  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนเพียรชอบ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนกะลาพอ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๔   
ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสะพานม้า  ที่บริเวณห่างจากถนนสะพานม้าบรรจบกับถนนท่าเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวถนนสะพานม้า  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร 

ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนจืองา  ถนนสายบุรี  และถนน
เพียรชอบ  และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนกะลาพอ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน



 
๒ 

สาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนจืองา  บรรจบ 
กับถนนสายบุรี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบุรีบรรจบกับ  
ถนนเพียรชอบ  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต้ตามแนวถนนเพียรชอบ  บรรจบกับถนนกะลาพอ  (ถนนสาย  ค)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนท่าเสด็จ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๔   
ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร 

ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนกะลาพอ  เริ่มต้นจากถนนเพียรชอบ  
(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนจืองา  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนท่าเสด็จ  ที่บริ เวณ 
ห่างจากถนนท่าเสด็จบรรจบกับถนนบวรวิถี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนท่าเสด็จ   
ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๒  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนกะลาพอ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบ 
กับถนนกะลาพอ  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  
๕๘๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๑๘.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
ถนนสาย  ค  เป็นถนนเดมิก าหนดใหข้ยายเขตทาง  คือ  ถนนกะลาพอ  เริ่มต้นจาก  ถนนท่าเสดจ็  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนเพียรชอบ  (ถนนสาย  ข  ๒) 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลปะเสยะวอ  ต าบลตะลุบัน  ต าบลตะบิ้ง  ต าบลบือเระ  ต าบลมะนังดาล า  และต าบลละหาร  
อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี ้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


	ข้อกำหนด

