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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่ตําบลปาดังเบซาร์ ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแต้ว
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมือง การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยคํ า แนะนํ า ของอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
แนวเขตควบคุมอาคาร (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา) หมายความว่า
ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา
กับตําบลคลองหอยโข่ง อําเภอคลองหอยโข่ง ตําบลปาดังเบซาร์กับตําบลทุ่งหมอ ตําบลสะเดากับตําบลปริก
และตําบลสํานักแต้วกับตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสํานักแต้วกับตําบลคลองกวาง
ตําบลสํานักแต้วกับตําบลทับช้าง ตําบลสํานักแต้วกับตําบลประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ด้านใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสํานักแต้ว ตําบลสํานักขาม
และตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา กับตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ ถนนกาญจนวนิ ช ฟากตะวั น ตก
พื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ ลงวั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ ตามข้ อ ๓ แผนที่
หมายเลข ๗
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ซอยบูนํา ฟากตะวันตก ถนนไทยจังโหลน ซอย ๑๔ ฟากใต้ และแนวเขตด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
ด้านใต้
จดถนนไทยจังโหลน ซอย ๑๔ ถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันออก
ถนนตันรัตนากร ๑ และถนน อบจ. สข. ๒๐๖๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนรอบเมือง ฟากใต้ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ ฟากเหนือ ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนศิริมงคลบรรจบกับถนนเพชรกาฬ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนอนามัย
ฟากเหนือ และถนนเทศบาล ๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนรูปช้าง ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนอิสลามบํารุง
ถนนภูธรอุทิศ ฟากตะวันออก ถนนปาดังเบซาร์ ฟากใต้ ถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันออก และถนนลูกเสือ
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนลูกเสือ ฟากตะวันตก และถนนประชาบํารุง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนกาญจนวนิช
บรรจบกับถนนรวมไทย ๒ และถนนรวมไทย ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนท่าพรุวิทยา ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
ถนนท่าพรุวิทยาบรรจบกับถนนปาดังเบซาร์จนไปบรรจบกับถนนรวมไทย ๒ ฟากเหนือ และถนนท่าพรุวิทยา
ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากถนนกาญจนวนิชบรรจบกับถนนสํานักแต้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนกาญจนวนิช
เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากถนนกาญจนวนิชบรรจบกับถนนสํานักแต้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนกาญจนวนิช
เป็นระยะ ๑,๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนตันรัตนากร ๑ ฟากใต้ ถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก
และถนนไทยจังโหลน ซอย ๑๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
ด้านใต้
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๖๗ ฟากเหนือ
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ เส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนเขารู ป ช้ า ง
ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนเขารู ป ช้ า งบรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
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จนไปบรรจบกับถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก และเส้นตั้งฉากกับถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากถนนศิริมงคลบรรจบกับถนนรอบเมือง ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนศิริมงคล เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
จนบรรจบถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนเขารูปช้าง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๔ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ถนนรอบเมือง ฟากเหนือ ถนนเขารูปช้าง ฟากตะวันตก
ถนนป้อม ๑ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ และถนนเทศบาล ๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดถนนอิสลามบํารุง ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช
ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนกาญจนวนิ ช บรรจบกั บ ถนนอิส ลามบํ า รุ ง ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
จนไปบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนบ้านพรุ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนท่าพรุบรรจบกับถนนพิชัยสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนท่าพรุ เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร
จนไปบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช ถนนสํานักแต้ว ฟากเหนือ และถนนอิสลามบํารุง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนอิสลามบํารุง ฟากตะวันตก
ทั้งนี้ เว้นแต่บริเวณที่ ๒.๒
๓.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนอิสลามบํารุง
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสํานักแต้ว
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดแนวเขตเทศบาลตําบลสํานักขาม
ด้านตะวันตก จดถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนอิสลามบํารุง และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
๓.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนกาญจนวนิชบรรจบกับถนนเลี่ยงเมือง ๒ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนวนิช เป็นระยะ
๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเลี่ยงเมือง ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
๓.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๔๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
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จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๔๒๔๓
ด้านตะวันตก จดคลองหูนบ ฝั่งตะวันออก และเส้นตรงที่ต่อตรงจากริมคลองหูนบ
ฝั่งตะวันออก ไปจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๔๓ ฟากใต้
๓.๖ ด้านเหนือ
จดถนนรุ่ ง ทรั พ ย์ ฟากใต้ และเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนกาญจนวนิ ช
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนกาญจนวนิชบรรจบกับถนนรุ่งทรัพย์ และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดพื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ตามข้อ ๓ แผนที่หมายเลข ๗/๘
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
๓.๗ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๖๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
๓.๘ ด้านเหนือ
จดพื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ตามข้อ ๓ แผนที่หมายเลข ๗/๘
ด้านตะวันออก จดแนวเขตด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
ด้านใต้
จดถนนไทยจังโหลน ซอย ๑๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยบูนํา ฟากตะวั นออก และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านชายควน บ้านทุ่งไม้ ด้ว น เส้ นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บศู นย์กลางถนนรอบเมื อ ง และเส้ น ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนพร้อมพัฒนา
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ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๔ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ถนนปราณีจิต ฟากตะวันออก ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับถนนศิริมงคล ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนศิริมงคลบรรจบกับถนนรอบเมือง
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนศิริมงคล เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
เส้นตั้งฉากกับถนนเขารูปช้าง ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนเขารูปช้างบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวั นออกเฉี ยงใต้ จนไปบรรจบกับ ถนนศิ ริมงคล ฟากตะวั น ตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนื อ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนชายแดน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ด้านตะวันตก และเส้นขนาน
ระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านชายควน - บ้านทุ่งไม้ด้วน
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนอิสลามบํารุง ฟากตะวันตก ถนนกัมพลอุทิศ ฟากตะวันออกและฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก ถนนอิสลามบํารุง ฟากเหนือ
ฟากตะวันตก และฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกาญจนวนิช
บรรจบกับถนนสํานักแต้ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนกาญจนวนิช เป็นระยะ ๒,๔๐๐ เมตร
กับถนนเลี่ยงเมือง ๒ ฟากใต้
ด้านใต้
จดถนนบ้านสํานักขาม - บ้านพรุเตียว ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดริ ม คลองครอบ ฝั่ ง ตะวั น ออก ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ
ถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๗ ฟากตะวันออก และถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒ ฟากตะวันออก
๔.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางซอยแสงอาทิตย์
ด้านตะวันออก จดริมคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก ทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๒๔๓
ฟากเหนือ และถนนน้ําลัดพัฒนา ฟากตะวันตก
จดถนนวันสําราญ ฟากเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
เส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนกาญจนวนิชบรรจบกับถนนอิสลามบํารุง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนไปบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ทั้งนี้ เว้นแต่บริเวณที่ ๓.๕
จดเส้นตั้งฉากกับถนนบ้านพรุ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
๔.๔ ด้านเหนือ
ถนนท่าพรุบรรจบกับถนนพิชัยสงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนท่าพรุ เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร
จนไปบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดแนวเขตเทศบาลตําบลสํานักขาม
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ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
เส้ น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสํ า นั ก แต้ ว ถนนกาญจนวนิ ช ฟากตะวั น ออก
ถนนสํานักแต้ว ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
๔.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนวนิ ช ฟากตะวั น ตก ถนนรุ่ ง ทรั พ ย์ ฟากเหนื อ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดพื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ตามข้อ ๓ แผนที่หมายเลข ๗/๘
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
๔.๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ไปทางทิศตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันออก ถนน อบต. บ้านไร่ ฟากตะวันตก
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดพื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ตามข้อ ๓ แผนที่หมายเลข ๗/๘
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
จดกับถนนรุ่งทรัพย์ ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๔
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์
ซอย ๖
ด้านใต้
จดถนนปาดังเบซาร์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๑๒ ฟากตะวันออก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนกาญจนวนิชบรรจบกับถนน อบจ. สข. บ้านแปดร้อยไร่ - บ้านควนลัด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนกาญจนวนิช เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
ด้านใต้
จดแนวคลองล่าปัง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนวนิช
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“บริเวณที่ ๖” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ด้านเหนือ
จดถนนโรงกุสี - ควนขัน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนรอบเมือง
ด้านตะวันตก จดทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
๖.๒ ด้านเหนือ
จดถนนปาดังเบซาร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ ฟากใต้ ที่จุด
ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ จนไปบรรจบกับแนวเขตเทศบาล
ตําบลสํานักขาม
ด้านใต้
จดแนวเขตเทศบาลตําบลสะเดา
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ บรรจบกับถนน อบต. สายโรงเรียนบ้านทับโกบ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
“บริเวณที่ ๗” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
พื้นที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามข้อ ๓
แผนที่หมายเลข ๗/๘
“บริเวณที่ ๘” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๘.๑ ด้านเหนือ
จดริมคลองน้ําใส ฝั่งใต้ ถนนบ้านโคกพัน ต้น - บ้านนา ฟากใต้
ริมคลองรําน้อย ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ แนวเขตเทศบาลตําบลปาดังเบซาร์ ด้านเหนือ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควนโต๊ะดุด ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อน และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าควนโต๊ะดุด
ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อน แนวเขตเทศบาลเมืองสะเดาด้านเหนือ เส้นตรงที่ต่อเป็นแนวเส้นตรง
เดียวกันกับเขตเทศบาลเมืองสะเดาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนไปบรรจบเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนกาญจวนิช เส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจวนิช เส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตําบลสํานักแต้วกับตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดง ป่าเขาน้ําค้าง และป่าควนสิเหรง
และอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง
ด้านใต้
จดแนวเขตจังหวัดสงขลา แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองล่าปัง
ถนน อบจ. สข. ๒๐๖๗ ฟากเหนือและฟากตะวันออก ถนนชายแดน ฟากใต้และฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว
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ทั้งนี้ เว้นแต่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ บริเวณที่ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔
๓.๕ ๓.๖ ๓.๗ ๓.๘ บริเวณที่ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๖ บริเวณที่ ๕.๑ ๕.๒ บริเวณที่ ๖.๑
๖.๒ บริเวณที่ ๗ บริเวณที่ ๙ และบริเวณที่ ๑๐.๒ ๑๐.๓ ๑๐.๔
๘.๒ เขตปฏิรูปที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว
“บริเวณที่ ๙” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลปริกกับตําบลสะเดา
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนวนิช ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ เส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนอิสลามบํารุง และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์
ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒ ฟากตะวันออก และแนวเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าควนโต๊ะดุด ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อน
“บริเวณที่ ๑๐” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว
๑๐.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนโต๊ะดุด ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อน แนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าควนโต๊ะดุด ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อน
๑๐.๓ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดง ป่าเขาน้ําค้าง ป่าควนสิเหรง และอุทยานแห่งชาติ
เขาน้ําค้าง
๑๐.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดง ป่าเขาน้ําค้าง และป่าควนสิเหรง
๑๐.๕ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองล่าปัง
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ ๒ ให้ กํ า หนดพื้ น ที่ ใ นท้ อ งที่ ตํ า บลปาดั ง เบซาร์ ตํ า บลสะเดา ตํ า บลสํ า นั ก ขาม
ตํ า บลสํ า นั ก แต้ ว อํ า เภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา ภายในบริ เ วณแนวเขตตามแผนที่ ท้ า ยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริ เ วณที่ ๑ กํ า หนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ด้ า นพาณิ ช ยกรรมแห่ ง ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ในอนาคต ทั้ ง นี้ ห้ า มบุ ค คลใดก่ อ สร้ า งอาคาร
ดังต่อไปนี้
(๑) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรั กษาน้ํามัน ลั กษณะที่สาม สถานีบริการ
น้ํา มั น ประเภท ก สถานี บ ริ การน้ํ า มั น ประเภท ข สถานี บ ริ การน้ํ า มั น ประเภท ค ลัก ษณะที่ ส อง
สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๒) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่ บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๔) โรงฆ่าสัตว์
(๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๖) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๗) อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร
(๘) โรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น
ทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๙) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ ที่ตั้ง
อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๑๑) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๒) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๓) อาคารที่มีระยะห่างจากแนวเขตถนนกาญจนวนิชน้อยกว่า ๖ เมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ กําหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านพาณิชยกรรม
และการค้าชายแดน ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) อาคารพาณิ ช ยกรรมหรื อ อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่ บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๗) โรงฆ่าสัตว์
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(๘) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๙) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๑๐) อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร
(๑๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๑๔) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๕) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๖) อาคารที่มีระยะห่างจากแนวเขตถนนกาญจนวนิชน้อยกว่า ๖ เมตร
(ค) ภายในบริ เ วณที่ ๓ กํ า หนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม การอยู่ อ าศั ย เพื่ อ รองรั บ
การขยายตัวของแหล่งงาน ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) อาคารพาณิ ช ยกรรมหรื อ อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่ บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๑๐) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๑๑) อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร
(๑๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
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(๑๔) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๕) อาคารที่มีความสูงเกิน ๒๓ เมตร เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังส่งน้ําประปา และโรงงานตาม (๑๒)
(๑๖) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๗) อาคารที่มีระยะห่างจากเขตทางของถนนกาญจนวนิช เขตทางของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ และเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๔๓ น้อยกว่า ๖ เมตร
(ง) ภายในบริเวณที่ ๔ กําหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการอยู่อาศัยชั้นดี
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๓) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
(๗) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๘) โรงมหรสพ
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์
(๑๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๒) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๑๔) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๕) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังส่งน้ําประปา ปล่องเมรุ และโรงงานตาม (๑๑)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๑๖) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๗) อาคารที่มีระยะห่างจากเขตทางของถนนกาญจนวนิช และเขตทางของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ น้อยกว่า ๖ เมตร
(จ) ภายในบริเวณที่ ๕ กําหนดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และ ๒
(๕) ศูนย์การค้าหรือ ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๑๑) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๑๒) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๓) อาคารที่มีระยะห่างจากเขตทางของถนนกาญจนวนิช และเขตทางของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ น้อยกว่า ๖ เมตร
(ฉ) ภายในบริเวณที่ ๖ กําหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้าด้าน
อุตสาหกรรม คลังสินค้าบรรจุภัณฑ์ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร
ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) อาคารพาณิ ช ยกรรมหรื อ อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และ ๒
(๕) ศูนย์การค้าหรือ ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้าที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๗) โรงมหรสพ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๑๑) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๑๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภทอุตสาหกรรม
ที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
(๑๓) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๔) อาคารที่มีระยะห่างจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔
น้อยกว่า ๖ เมตร
(ช) ภายในบริเวณที่ ๗ กําหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๒) อาคารที่มรี ะยะห่างจากแนวเขตถนนกาญจนวนิชน้อยกว่า ๖ เมตร
(ซ) ภายในบริเวณที่ ๘ กําหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้
ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๒) อาคารพาณิ ช ยกรรมหรื อ อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๓) สํานักงาน
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และ ๒
(๕) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
(๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๗) โรงมหรสพ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๘) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภทอุตสาหกรรม
ที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
(๙) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๑๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการ
รับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังส่งน้ําประปา เสาส่งไฟฟ้า ปล่องเมรุ ปล่องโรงสีข้าว
ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร และโรงงานตาม (๘)
(๑๒) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๑๓) อาคารที่มีระยะห่างจากเขตทางของถนนกาญจนวนิช และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๔ น้อยกว่า ๖ เมตร
(ฌ) ภายในบริเวณที่ ๙ กําหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การเกษตรกรรม
และอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๒) อาคารพาณิ ช ยกรรมหรื อ อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง
ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) สํานักงาน
(๕) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๗) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
(๘) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า
(๙) โรงมหรสพ
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์
(๑๒) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๑๓) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๑๔) อาคารเก็ บผลผลิ ตทางการเกษตรที่ มี พื้ นที่ รวมกั นทุ กชั้ นในหลั งเดี ยวกั น
เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๑๕) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๖) อาคารเก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์
ทางการค้าและอุตสาหกรรม
(๑๗) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๑๘) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๙) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
(๒๐) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย
(๒๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๖ เมตร เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ
โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒๒) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
(๒๓) อาคารที่มีระยะห่างจากเขตทางของถนนกาญจนวนิชน้อยกว่า ๖ เมตร
(ญ) ภายในบริเวณที่ ๑๐ กําหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใด
ก่อสร้างอาคารขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส่วนพื้นที่ที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท เว้นแต่อาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด
ที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และมี
ระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ทั้งนี้ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๑ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๒
ข้อ ๔ อาคารที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ กํ า หนดตามข้ อ ๑ ก่ อ นหรื อ ในวั น ที่ ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่ห้ามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๒

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ อาคารที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ แจ้ ง การก่ อ สร้ า งดั ด แปลงหรื อ เปลี่ ย นการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้ง
ให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้
ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

