
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนระโนด  จังหวดัสงขลา   
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 าบลท่าบอน  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลระโนด   
ต าบลปากแตระ  ต าบลระวะ  และต าบลพังยาง  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ภายในแนวเขต 
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมของจังหวัดสงขลา 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพ้ืนฐานในด้านการคมนาคม  การขนส่ง  การให้บริการ

ทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๓) สร้างฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือให้เป็นแหล่งจ้างงาน  โดยพัฒนาให้เป็น 

เมืองพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชน  และพ้ืนที่เกษตรกรรมให้มีการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  และสอดคล้องกับบทบาทหนา้ที่
ของชุมชน 

(๕) สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์ 
(๖) พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
(๗) ก าหนดพ้ืนที่และสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม 
(๘) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ชุมชน 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน ์

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๘  และทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(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) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๘  และทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(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  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานที่ เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๘  และทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(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  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

้หนา   ๘๕
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(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  หมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๓  

หมายเลข  ๔.๕  หมายเลข  ๔.๑๓  หมายเลข  ๔.๑๔  และหมายเลข  ๔.๑๙  ให้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อเกษตรกรรมที่ใช้น้ าจืด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๔.๔  หมายเลข  ๔.๖  ถึงหมายเลข  ๔.๑๒  
หมายเลข  ๔.๑๕  ถึงหมายเลข  ๔.๑๘  และหมายเลข  ๔.๒๐  ถึงหมายเลข  ๔.๔๕  ให้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔๐๘  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๘๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรอืเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

้หนา   ๘๖
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่ โล่งเ พ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  สถาบันราชการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์ 
เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ก  ๘  ถนนสาย  ข  ๑  
ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  และถนนสาย  ข  ๔  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้ ได้

     โกดัง หรือคลังสินค้า

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ได้

     ท่ีเผาได้จากกะลามะพร้าว

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง ดัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน ส าหรับใช้ใน

การก่อสร้าง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้

(๕) การล าเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดัวยระบบสายพานล าเลียง ได้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับท่ี

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา

ท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๖) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใด ได้

     ของสัตว์

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้

     ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารจากสัตว์น้ าและบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากสัตว์น้ า หนัง หรือไขมันสัตว์น้ า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์น้ า ได้ ได้

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๓

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาลซ่ึงท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 

หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าเช่ือม ได้ ได้

(๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้

     ซ่ึงมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  

(๑) การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการท ากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การท าโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท าช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การท าเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล

(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัว ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๐) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๖) การท าน้ ามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้

(๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้

หรือย่อยน้ าแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 

น้ าอัดลม หรือน้ าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าน้ าอัดลม ได้

(๔) การท าน้ าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับส่ิงทอ ด้าย หรือเส้นใยซ่ึงมิใช่ใยหิน

(Asbestos) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรับการทอ ได้

๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้ ได้

ซ่ึงมิใช่เส่ือหรือพรมท่ีท าด้ายยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้

     ช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมิใช่รองเท้า 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน

(๒) การท าหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ได้ ได้ ได้

ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จากไม้และรวมถึงช้ินส่วน ได้

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การท ารองเท้า ช้ินส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้

๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว  ยาง  ได้

หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้ ได้

(Fibreboard)

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ท าปก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสบู่ เคร่ืองส าอาง หรือส่ิงปรุงแต่งร่างกาย

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าสบู่ วัสดุสังเคราะห์ส าหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ ได้

     ส าหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับช าระล้างหรือขัดถู

(๔) การท ายาสีฟัน ได้ ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท ายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ ายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า ได้

(๒) การห่ัน ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัวแผ่นยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท า ได้

     ในสวนยางหรือป่า

๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ ได้ ได้ ได้ ได้

ท่ีท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้

ภายในอาคารท่ีท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้

ในการก่อสร้างหรือติดต้ัง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ า ถังน้ า ได้ ได้

     หรือปล่องไฟ

(๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร  ได้ ได้

๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้

(๔) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ า ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๔) การท าตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้

(๕) การท าผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดท่ีได้มาจาก ได้ ได้

     แหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลท่ีหุ้มด้วยฉนวน

(๖) การท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ า หรือหลอดชนิดพับได้ ได้ ได้

     ท่ีไม่ท าในโรงรีดหรือดึงข้ันต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)

(๗) การท าเตาไฟหรือเคร่ืองอุ่นห้องอย่างอ่ืนซ่ึงไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้

(๘) การท าเคร่ืองสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเคร่ืองทองเหลือง ได้ ได้

     ส าหรับใช้ในการต่อท่อหรือเคร่ืองประกอบวาล์วหรือท่อ 

(๙) การท าเคร่ืองใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การท าผลิตภัณฑ์โลหะส าเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ได้ ได้

       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้

๑๐

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองกังหัน

ดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ส าหรับใช้ในการ ได้ ได้ ได้

กสิกรรมหรือการเล้ียงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองจักรส าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส าหรับโรงเล่ือย ไส ได้ ได้

     ท าเคร่ืองเรือนหรือท าไม้วีเนียร์

(๒) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองกลึง เคร่ืองคว้าน เคร่ืองเจาะ ได้ ได้

     เคร่ืองกัด (Milling Machines) เคร่ืองเจียน เคร่ืองตัด (Shearing

     Machines) หรือเคร่ืองไส (Shaping Machines)

๑๑

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเล่ือยตัดโลหะ ได้ ได้

     ด้วยเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองขัด

(๔) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองทุบโลหะ (Drop Forges or ได้ ได้

     Forging Machines)

(๕) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรีดโลหะ เคร่ืองอัดโลหะ ได้ ได้

     หรือเคร่ืองดึงรีดโลหะ

(๖) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองดันรีด เคร่ืองท าให้หลอมละลาย ได้ ได้

     หรือเช่ือมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

(๗) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies)  หรือเคร่ืองจับ (Jigs)  ได้ ได้

     ส าหรับใช้กับเคร่ืองมือกล

(๘) การท าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ได้ ได้ ได้

ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การป่ันทอ การพิมพ์ 

การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การท าเหมืองแร่ 

การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกล่ันน้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๑๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวณ เคร่ืองท าบัญชี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เคร่ืองจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ เคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการค านวณ

ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติ

กับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers

or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เคร่ืองรวมราคาของขาย (Cash Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองช่ัง

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอัดส าเนา

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ  และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองอัดอากาศ ได้ ได้ ได้

หรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยน้ าดับไฟ

ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ เคร่ืองล้าง ซัก 

ซักแห้ง หรือรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งก าลังกล เคร่ืองยก ป้ันจ่ัน ลิฟต์ 

บันไดเล่ือน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers)  เตาไฟหรือเตาอบส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

หรือส าหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้

ท่ีระบุไว้ในล าดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เคร่ืองสับหรือบังคับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า

เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟ้า เคร่ืองส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เคร่ืองส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า

หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง

เคร่ืองบันทึกค าบอก เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป เคร่ืองเล่น

หรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว 

เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ 

เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เคร่ืองเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงน าหรือตัวก่ึงน าชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาชิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ 

(Fixed or Variable  Electronic  Capacitors  or  Condensers) 

เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือ

ช้ินส่วนส าหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในล าดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้

(๒) การท าลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ได้ ได้

(๓) การท าอุปกรณ์ติดต้ังหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp ได้ ได้

     Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน า (Conductor 

     Connectors) อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเคร่ืองประกอบ

     ส าหรับร้อยสายไฟฟ้า

(๔) การท าฉนวนหรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่กระเบ้ืองเคลือบหรือแก้ว ได้ ได้

(๕) การท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อก าเนิดพลังงานไฟฟ้า ได้

     ชนิดน้ าหรือชนิดแห้ง และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้ ได้

๑๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 

หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือนท่ีขับเคล่ือนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้

หรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๑๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองไซโคลตรอน ได้ ได้ ได้

     เคร่ืองเบตาตรอน หรือเคร่ืองเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Batatrons 

     or Accelerators)

(๓) การท าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้

๘๒ โรงงานผลิตเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา ได้ ได้ ได้

เลนส์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการท างาน

หรือเคร่ืองอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือช้ินส่วนของนาฬิกา ได้ ได้ ได้

หรือเคร่ืองวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เงิน  นาก  หรืออัญมณี

(๒) การท าเคร่ืองใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือโลหะท่ีมีค่า

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ได้ ได้

(๕) การท าดวงตราหรือเหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอ่ืน ได้ ได้

๑๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้

ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ได้ ได้ ได้

การเล่นบิลเลียด โบว์ล่ิง หรือตกปลา และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้

ท่ีมิได้ระบุไว้ในล าดับอ่ืน  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองเล่น ได้ ได้ ได้

(๒) การท าเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าเคร่ืองเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับส าหรับการแสดง ได้ ได้ ได้

(๔) การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้ ได้ ได้

     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหร่ี 

     ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก

(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในล าดับใด ได้ ได้ ได้

๑๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคาร ได้ ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจ าตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นปานกลาง

๑๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีท าด้วยเพชร ได้ ได้ ได้ ได้

พลอย ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด  อัด หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้

หมายเหตุ       ล าดับท่ี               หมายถึง     ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                     หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   โรงงานจ าพวกท่ี     หมายถึง     จ าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๒๐

ท่ีอยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

           ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนก 

ประเภททายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด  จังหวดัสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวง  ตามที่ไดกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๘ 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองบานโคกทอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาบอน  และถนนสาย  ข  ๒   

ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองบานโคกทอง  ฝงเหนือ  และโรงพยาบาลระโนด 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดคลองบานโคกทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ฟากเหนือ  โรงเรียน 

บานรับแพรก  (คุรุราษฎรสงเคราะห)  และโรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ  (ราษฎร) 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองบานโคกทอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดหัวเค็ด  โรงเรียนวัดหัวเค็ด  และคลองระโนด  ฝงตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   
สข.  ๔๐๑๐ 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดคลองบานโคกทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๘  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดคลองระโนด  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดคลองระโนด  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนมหาดไทย  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดคลองระโนด  ฝงใต  และคลองบานโคกทอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๔๐๘๓  ฟากเหนือ   

และถนนราษฎรบํารุง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดวัดมะขามเฒา 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘ 



 

๓ 

  ดานใต จดถนนคลองปากแตระ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนราษฎรบาํรุง  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓   

ฟากใต  และสหกรณการเกษตรอําเภอระโนด 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สข.  ๔๐๑๐ 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานเกษตรอําเภอระโนด 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนมหาดไทย  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนมหาดไทย  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนมหาดไทย  ๑  ฟากตะวันตก  และสํานักงาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอระโนด 
  ดานใต จดถนนราษฎรบํารุง  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมหาดไทย  ๑ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสุคนธาภิรมย  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนคลองปากแตระ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘ 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตกและฟากใต  วัดตะพังหมอ   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดวัดราษฎรบํารุง  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง 
  ดานตะวันออก จดถนนสุคนธาภิรมย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดถนนราษฎรบํารุง  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
    ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 



 

๕ 

 ๑.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต  ที่จุดซึ่งเปนระยะขนาน   
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดคลองระโนด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดวัดมะขามเฒา 
  ดานใต จดถนนชายวารี  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนมหาดไทย  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนมหาดไทย  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนชายวารี  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนมหาดไทย  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนราษฎรบํารุง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนระโนด  โรงเรียนบานระโนด  และถนนสาย  ก  ๒   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง 

  ดานตะวันตก จดถนนสุคนธาภิรมย  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดถนนราษฎรบํารุง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสุคนธาภิรมย  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง 

  ดานตะวันตก จดวัดราษฎรบํารุง 
 ๒.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนชายวารี  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนชายวารี  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนราษฎรบํารุง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสุวรรณรังษี  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนชายวารี  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสุวรรณรังษี  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนราษฎรบํารุง  ฟากเหนือ  และโรงเรียนบานระโนด   

(ธัญเจริญ) 
  ดานตะวันตก จดสํานักงานเทศบาลตําบลระโนด 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลทาบอนกับตําบลคลองแดน 



 

๗ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองแดน  ฝงตะวันออก 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดวัดหัวคุง 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับชายฝงทะเล  ฝงอาวไทย 

  ดานใต จดวัดศาลาหลวงบน 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก   

และโรงเรียนบานมาบบัว 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก 
 ๔.๔ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสายบานขี้นาก  -  หนองเตย  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองระโนด  ฝงตะวันออก 
 ๔.๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนศาลาหลวงบน  -  ศาลาหลวงลาง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก 
 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนนสายบานขี้นาก  -  หนองเตย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๔  ฟากตะวันออก 
 ๔.๗ ดานเหนือ จดถนนสายบานขี้นาก  -  หนองเตย  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคลองระโนด  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนศาลาหลวงบน  -  ศาลาหลวงลาง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๔.๘ ดานเหนือ จดวัดมงคลนิมิต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากตะวันตก 



 

๘ 

  ดานใต จดถนนศาลาหลวงบน  -  ศาลาหลวงลาง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองระโนด  ฝ งตะวันออก  และศูนยการแพทย 

ชุมชนศาลาหลวง 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลบานใหมกับตําบลแดนสงวน 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองศาลาธรรม  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๒๐๕๘  ฟากตะวันออก  และวัดผักกูด 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๘  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดผักกูด   

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักกูด 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   

สข.  ๒๐๕๘ 

  ดานตะวันตก จดคลอง  ๒  ขวา  ฝงตะวันออก 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําสายใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐   

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และวัดศาลาธรรม 

  ดานตะวันตก จดคลองศาลาธรรม  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดวัดศาลาหลวงลาง  และถนนศาลาหลวงบน  -  ศาลาหลวงลาง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก   

สถานีไฟฟาแรงสูง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และโรงเรียนทาบอนมิตรภาพท่ี  ๙๐ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข  ๔๐๒๒  ฟากตะวันออก 



 

๙ 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดโรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับชายฝงทะเล  ฝงอาวไทย   

และวัดอูตะเภา 
  ดานใต จดคลองปากแตระ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก  และวัดทาบอน 
 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดถนนศาลาหลวงบน  -  ศาลาหลวงล าง   ฟากใต 

และโรงเรียนวัดศาลาหลวงลาง 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๗  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๖ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๗  ฟากใต  คลองระโนด  ฝงใต   

และทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนวัดคลองเปด  ทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒   

ฟากตะวันตก  และวัดคลองเปด 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข  ๒๐๕๘  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข  ๔๐๑๐  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดบานใหม  

วัดบานใหม  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองระโนด  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงทะเลสาบสงขลา   

ฝงตะวันออก  และคลองศาลาธรรม  ฝงตะวันตก 
 ๔.๑๘ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

สข.  ๔๐๑๐  สํานักงานเกษตรอําเภอระโนด  และทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๐๘  และเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ 

 ๔.๒๐ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนคลองปากแตระ  ฟากเหนือ  ที่ทําการเทศบาลตําบลปากแตระ   

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแตระ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘ 
 ๔.๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมหาดไทย  ๑   

และสํานักงานประปาอําเภอระโนด 
  ดานใต จดคลองระโนด  ฝงเหนือ  วัดจาก  และโรงเรียนวัดจาก 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๒ ดานเหนือ จดวัดปากแตระ  และคลองปากแตระ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับชายฝงทะเล  ฝงอาวไทย 
  ดานใต จดคลองพังยาง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๔.๒๓ ดานเหนือ จดถนนคลองปากแตระ  ฟากใต  และโรงเรียนวัดปากแตระ 

   ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘   
บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘   
เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘ 
 ๔.๒๔ ดานเหนือ จดคลองระโนด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนมหาดไทย  ๑   
และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  ศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๐๙   
ฟากตะวันออก  และถนนราษฎรบํารุง  ซอย  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๖.๑๙   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๑ 

 ๔.๒๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๓   
เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๔  ถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากใต   
และโรงเรียนวัดตระพังหมอ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากเหนือและฟากตะวันตก   

และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ข  ๓   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๓  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ข  ๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
 ๔.๒๗ ดานเหนือ จดคลองระโนด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงทะเลสาบสงขลา   

ฝงตะวันออก 
 ๔.๒๘ ดานเหนือ จดถนนราษฎรบํารุง  ซอย  ๘  ฟากใต  และโรงเรียนระโนดวิทยา 

   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๐๙  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดคลองมหากาฬ  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคลองโภคา  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๐๙  ฟากตะวันออก  โรงเรียน 

บานมหาการเฉียงพง  และวัดเฉียงพง 
 



 

๑๒ 

 ๔.๓๐ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนบานหนาทอง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๑ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนวัดหัวถิน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๒ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข  ๓๐๕๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๓ ดานเหนือ จดวัดหัวถิน  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๓๗  (วัดหัวถิน )   

และถนนวัดหัวถิน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนบานโพธิ์  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๔ ดานเหนือ จดถนนบานหนาทอง  ฟากใต  ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลระวะ  และโรงเรียนบานหนาทอง 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนเถรแกว  -  พังเดือ  ฟากเหนือ  และโรงเรียนวัดเถรแกว 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๕ ดานเหนือ จดถนนบานโพธิ์  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสามี  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดสามี  และวัดสามี 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากตะวันตก  ศูนยการแพทย

ชุมชนตําบลพังยาง  และวัดพังยาง 
  ดานใต จดคลองพังยาง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองพลเอกอาทิตย  กําลังเอก  ฝงตะวันออก 



 

๑๓ 

 ๔.๓๗ ดานเหนือ จดถนนเถรแกว  -  พังเดือ  ฟากใต  และวัดเถรแกว 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดหัวระวะ 

  ดานใต จดถนนชายเคือง  -  บานระวะ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก   

และศูนยการแพทยชุมชนวัดเบิก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๔.๓๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดคลองพลเอกอาทิตย  กําลังเอก  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๐๙  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓๙ ดานเหนือ จดถนนสามี  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนวัดพังยาง  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากตะวันออก  วัดดอกสรอย   

และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพังยาง 
 ๔.๔๐ ดานเหนือ จดคลองมหากาฬ  ฝงใต  โรงเรียนวัดมหาการ  และวัดมหาการ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๐๙  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๔๑ ดานเหนือ จดคลองพังยาง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับชายฝงทะเล  ฝงอาวไทย 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบอตรุ   

ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ดานตะวันตก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๔๒ ดานเหนือ จดถนนชายเคือง  -  บานระวะ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดแจง  และวัดแจง 

  ดานใต จดถนน  อบจ.  สายวัดพังตรี  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๒๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๒๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๔ 

 ๔.๔๓ ดานเหนือ จดถนนวัดพังยาง  ฟากใต  และโรงเรียนวัดพังยาง 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลพังยางกับตําบลวัดสน 
  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากตะวันออก  โรงเรียนวัดหนาเมือง   

และวัดหนาเมือง 
 ๔.๔๔ ดานเหนือ จดคลองพังยาง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  สข.  ๓๐๕๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลพังยางกับตําบลวัดสน 
  ดานตะวันตก จดคลองพลเอกอาทิตย  กําลังเอก  ฝงตะวันออก 
 ๔.๔๕ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  สข.  สายวัดพังตรี  ฟากใต  วัดพังตรี   

และโรงเรียนวัดพังตรี 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบอตรุ   

ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณ 

หมายเลข  ๙.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ที่ดินในระยะขนาน  ๑๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทย 
 ๕.๒ ที่ดินในระยะขนาน  ๑๐  เมตร  กับชายฝงทะเลสาบสงขลา 
 ๕.๓ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลระโนด 
 ๕.๔ สวนบูรพาจารย 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๑  กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ โรงเรียนบานมาบบัว 
 ๖.๒ โรงเรียนบานขี้นาก  (ศรีธรรมวัฒนราษฎรอนุกูล) 
 ๖.๓ โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 
 ๖.๔ โรงเรียนวัดศาลาหลวงลาง 



 

๑๕ 

 ๖.๕ โรงเรียนวัดผักกูด 
 ๖.๖ โรงเรียนวัดคลองเปด 
 ๖.๗ โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่  ๙๐ 
 ๖.๘ โรงเรียนวัดหัววัง 
 ๖.๙ โรงเรียนวัดบานใหม 
 ๖.๑๐ โรงเรียนบานรับแพรก  (คุรุราษฎรสงเคราะห) 
 ๖.๑๑ โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ  (ราษฎร) 
 ๖.๑๒ โรงเรียนวัดหัวเค็ด 
 ๖.๑๓ โรงเรียนระโนด 
 ๖.๑๔ โรงเรียนวัดปากแตระ 
 ๖.๑๕ โรงเรียนบานระโนด  (ธัญเจริญ) 
 ๖.๑๖ โรงเรียนบานระโนด 
 ๖.๑๗ โรงเรียนวัดจาก 
 ๖.๑๘ โรงเรียนวัดตะพังหมอ 
 ๖.๑๙ โรงเรียนวัดระโนด 
 ๖.๒๐ โรงเรียนระโนดวิทยา 
 ๖.๒๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๓๗  (วัดหัวถิน) 
 ๖.๒๒ โรงเรียนบานหนาทอง 
 ๖.๒๓ โรงเรียนบานมหาการเฉียงพง 
 ๖.๒๔ โรงเรียนวัดเถรแกว 
 ๖.๒๕ โรงเรียนมหาการ 
 ๖.๒๖ โรงเรียนวัดสามี 
 ๖.๒๗ โรงเรียนวัดแจง 
 ๖.๒๘ โรงเรียนวัดใหญ 
 ๖.๒๙ โรงเรียนวัดพังยาง 
 ๖.๓๐ โรงเรียนวัดหนาเมือง 
 ๖.๓๑ โรงเรียนวัดพังตรี 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเล   

ฝงอาวไทย  ที่จุดซึ่งเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาบอนกับตําบลคลองแดน  บรรจบกับชายฝงทะเล   
ฝงอาวไทย 



 

๑๖ 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเล  ฝงอาวไทย 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับชายฝงทะเล   
ฝงอาวไทย  ที่จุดซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบอตรุ 

  ดานตะวันตก จดชายฝงทะเล  ฝงอาวไทย 
 ๗.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลบานใหมกับตําบลตะเครียะ 
  ดานตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา  ฝงตะวันออก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมชายฝงทะเลสาบสงขลา   

ฝงตะวันออก 
๘. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ วัดหัวคุง 
 ๘.๒ วัดมงคลนิมิต 
 ๘.๓ วัดศาลาหลวงบน 
 ๘.๔ วัดศาลาหลวงลาง 
 ๘.๕ วัดผักกูด 
 ๘.๖ วัดทาบอน 
 ๘.๗ วัดคลองเปด 
 ๘.๘ วัดศาลาธรรม 
 ๘.๙ วัดหัววัง 
 ๘.๑๐ วัดบานใหม 
 ๘.๑๑ วัดอูตะเภา 
 ๘.๑๒ วัดหัวเค็ด 
 ๘.๑๓ วัดมะขามเฒา 
 ๘.๑๔ วัดปากแตระ 
 ๘.๑๕ วัดราษฎรบํารุง 
 ๘.๑๖ วัดจาก 
 ๘.๑๗ วัดระโนด 



 

๑๗ 

 ๘.๑๘ วัดตะพังหมอ 
 ๘.๑๙ วัดเฉียงพง 
 ๘.๒๐ สํานักสงฆหัวเกาะชาง 
 ๘.๒๑ วัดหัวถิน 
 ๘.๒๒ วัดเถรแกว 
 ๘.๒๓ วัดสามี 
 ๘.๒๔ วัดมหาการ 
 ๘.๒๕ วัดหัวระวะ 
 ๘.๒๖ วัดดอกสรอย 
 ๘.๒๗ วัดเบิก 
 ๘.๒๘ วัดแจง 
 ๘.๒๙ วัดใหญ 
 ๘.๓๐ วัดพังยาง 
 ๘.๓๑ วัดหนาเมือง 
 ๘.๓๒ วัดพังตรี 
 ๘.๓๓ วัดมะพราว 
๙.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ ศูนยการแพทยชุมชนศาลาหลวง 
 ๙.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
 ๙.๓ สถานีไฟฟาแรงสูง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ๙.๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักกูด 
 ๙.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาบอน 
 ๙.๖ โรงพยาบาลระโนด 
 ๙.๗ สหกรณการเกษตรอําเภอระโนด 
 ๙.๘ สํานักงานเกษตรอําเภอระโนด 
 ๙.๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระโนด 
 ๙.๑๐ ที่ทําการเทศบาลตําบลปากแตระ 
 ๙.๑๑ สํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอระโนด 
 ๙.๑๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแตระ 
 ๙.๑๓ สํานักงานเทศบาลตําบลระโนด 



 

๑๘ 

 ๙.๑๔ สํานักงานประปาอําเภอระโนด 
 ๙.๑๕ ที่ทําการไปรษณีย 
 ๙.๑๖ ที่วาการอําเภอระโนด 
 ๙.๑๗ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระวะ 
 ๙.๑๘ ศูนยการแพทยชุมชนตําบลพังยาง 
 ๙.๑๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพังยาง 
 ๙.๒๐ ศูนยการแพทยชุมชนวัดเบิก 
 ๙.๒๑ ศูนยการแพทยชุมชนวัดมะพราว 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนระโนด  จังหวดัสงขลา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรบํารุง  ซอย  ๑   

เริ่มตนจากถนนสุคนธาภิรมย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ข  ๓) 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสุคนธาภิรมย 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๓) 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ข  ๓) 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   

จนบรรจบกบัถนนสาย  ข  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔ 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ 

กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 



 

๒ 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘ 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ 

กําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๓   

ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  อบจ  สข.  ๒๐๕๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  สข.  ๔๐๒๒   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงขนบท  สข.  ๔๐๐๙   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  บรรจบถนนไมปรากฏชื่อ   



 

๓ 

(ถนนสาย  ก  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๕)  ระยะประมาณ   

๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘๓  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘๓  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๗   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  บรรจบถนนสาย  ก  ๘   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๘  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๖)  ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ  

(ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๖)  ระยะประมาณ   

๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  บรรจบกับถนนคลองปากแตระ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลท่าบอน  ต าบลบ้านใหม่  ต าบลระโนด  ต าบลปากแตระ  ต าบลระวะ  และต าบลพังยาง   
อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน   การคมนาคมและการขนส่ง   การสาธารณูปโภค   
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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