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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลควนรู ตําบลคูหาใต้ ตําบลท่าชะมวง
ตําบลกําแพงเพชร และตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทํ าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวั ตถุประสงค์ เพื่อ ใช้เป็ น
แนวทางในการพั ฒ นา และการดํ า รงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้
ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อ จัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของอําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
(๒) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และวิถีชีวิต
ของชุมชน
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การบริการขั้นพื้นฐานในด้านการคมนาคมและ
การขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อ ย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อ าศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) โรงฆ่าสัตว์
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
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(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มที ี่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และ
เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม (๘) ดําเนินการในโครงการ
จัดสรรที่ดินโครงการเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้อง
กับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การของรั ฐ กิ จ การเกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ข ๔ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่ ง ท้ า ยกฎกระทรวง ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากกิ จ การตามที่ กํ า หนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือ
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๑) การทําไอศกรีม
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4

ได้

ได้
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ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้ําแข็ง
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย
หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม
ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว
ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ดังกล่าว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
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64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน
ดังกล่าว
69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม
ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่ง
มิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
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รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป
แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว
กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
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(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
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(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า
ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
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(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม
พรม หรือขนสัตว์
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
1
2
3

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
1
2
3
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และวัดคูหาใน
ดานใต
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูนยกลางทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๔๐๖
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
และถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ฟากใต
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน

๒
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
และหนวยบริการประชาชนสถานีตํารวจภูธร อําเภอรัตภูมิ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองภูมี ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
๑.๕ ดานเหนือ
จดคลองรัตภูมิ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนบานชายคลอง
ดานใต
จดถนนยนตรการกําธร ฟากเหนือ และถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
และฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนวีระโสภณ ๒ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๖ ฟากใต และหมวด
การทางรัตภูมิที่ ๑ แขวงการทางสตูล
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ดานใต
จดคลองภูมี ฝงเหนือ และสํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
ดานตะวันตก
จดคลองภูมี ฝงตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนยนตรการกําธร ฟากเหนือ ถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนยนตรการกําธร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดคลองรัตภูมิ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนชวนพั ฒ นา - รั ก ษ ไ ชย ฟากตะวั น ตก วั ด เขาตกน้ํ า
และถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนยนตรการกําธร
ถนนอนามัย ฟากตะวันตก และถนนยนตรการกําธร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนชวนพัฒนา - รักษไชย ฟากตะวันออก

๓
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนยนตรการกําธร ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนอมาตยกุล ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนยนตรการกําธร และเสนตั้งฉากกับถนนยนตรการกําธร ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนยนตรการกําธร
บรรจบกับถนนสาย ก ๑
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนยนตรการกําธร ฟากใต โรงพยาบาลรัตภูมิ วัดรัตภูมิธรรมาวาส
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง
ดานตะวันออก จดถนนอมาตยกุล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลนาสีทอง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ
๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนหลังตลาด เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนหลังตลาด
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง และวัดนาสีทอง
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีโคกสัก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนคลองกอย ฟากตะวั น ตก ถนนหลั ง ตลาด ฟากใต
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ และสํานักงาน
เทศบาลตําบลนาสีทอง
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ และถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก

๔
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนยนตรการกําธร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนยนตรการกําธร ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนยนตรการกําธร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนนยนตรการกําธร ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๑
บรรจบกับถนนยนตรการกําธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะ ๒๕๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนยนตรการกําธร
และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง
ดานตะวันตก
จดโรงพยาบาลรัตภูมิ ถนนราษฎรบํารุง ฟากใต และถนนอมาตยกุล
ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนยนตรการกําธร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนยนตรการกํ า ธร ฟากเหนื อ ที่ ว า การอํ า เภอรั ต ภู มิ
สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพงเพชร สถานีตํารวจภูธรอําเภอรัตภูมิ สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ
หองสมุดประชาชน สํานักงานชุมสายโทรศัพทอําเภอรัตภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอรัตภูมิ และศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ดานตะวันตก
จดที่ ทํ า การไปรษณี ย โ ทรเลขรั ต ภู มิ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
อําเภอรัตภูมิ และถนนอนามัย ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดเสน ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนหลังตลาด
และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนหลังตลาด
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ ถนนหลังตลาด
ฟากตะวันออกและฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่ง
ถนนสาย ก ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และโรงเรียนชุมชน
บานนาสีทอง
๒.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีโคกสัก

๕
หมายเลข ๔๐๖

ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖
ดานตะวันตก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดถนนยนตรการกําธร ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอมาตยกุล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนหลังตลาด ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนหลังตลาด ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดคลองพรุพอ ฝงใต คลองตะเคียน ฝงใต และวัดไสทอน
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอรัตภูมิกับอําเภอควนเนียง และโรงเรียนบานไสทอน
ดานใต
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ฟากเหนือ และวัดไทรใหญ
ดานตะวันตก
จดถนนบานควนดาน ฟากตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดคลองพรุพอ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนบานควนดาน ฟากตะวัน ตก วัด จัง โหลน และถนน
อบจ. สข. ๒๐๖๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๐๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก

๖
๔.๓ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดจังโหลน และถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอรัตภูมิกับอําเภอควนเนียง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖ เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๖
และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๖.๔ หมายเลข ๖.๖ และหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต โรงเรียนชุมชน
วัดโคกคาย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลควนรู และโรงเรียนวัดไทรใหญ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอรัตภูมิกับอําเภอควนเนียง
ดานใต
จดถนนยนตรการกําธร ๗ (ซอยตนโพธิ์) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดคลองรัตภูมิ ฝงใต ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓ คลองสงน้ํา
สายใหญ ฝงซายสายที่ ๑ ฝงใต และคลองพรุพอ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนวัดควนขัน ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตกและฟากใต ถนนสายจุมปะ - ควนขัน ฟากตะวันตกและฟากเหนือ ถนนบานกันใหญ - บานทุงมะขาม
ฟากเหนือและฟากตะวันตก และถนนทาชะมวง - ทามะปราง ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนื อ โรงเรี ย น
บานควนสะตอ และสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวัน ออก และถนนปานผองอุ ทิ ศ
ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๕.๙ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๖.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๐๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ฟากตะวันตก โรงเรียนบานกองอิฐ
โรงเรียนวัดคูหาใน และวัดคูหาใน

๗
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๕.๖ ที่ กําหนดไว เปน สีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๗ ดานเหนือ
จดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคูหาใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม)
ดานใต
จดถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ ฟากเหนือ และโรงเรียน
วัดเจริญภูผา
ดานตะวันตก
จดถนนสายจุมปะ - ควนขัน ฟากตะวันออก
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนบานกันใหญ - บานทุงมะขาม ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสายจุมปะ - ควนขัน ฟากตะวันออก โรงเรียนวัดเจริญภูผา
และวัดเจริญภูผา
ดานใต
จดคลองรัตภูมิ ฝงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนท า ชะมวง - ท า มะปราง ฟากตะวั น ออก ที่ ทํ า การ
องคการบริห ารสว นตําบลทาชะมวง ฌาปนสถานเคียนตูชัย และถนนบานกัน ใหญ - บานทุงมะขาม
ฟากตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๖ ฟากใต และถนน
ยนตรการกําธร ๗ (ซอยตนโพธิ์) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอรัตภูมิกับอําเภอควนเนียง ถนนสาย ค ฟากตะวันตก และคลองภูมี ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๘
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนโยธาธิการ หมู ๓ - หมู ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และคลองภูมี ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนื อ โรงเรี ย น
บานชายคลอง ถนนชวนพัฒนา - รักษไชย ฟากเหนือ คลองรัตภูมิ ฝงเหนือ และวัดหวยหลาด
ดานตะวันตก
จดถนนสายจุมปะ - ควนขัน ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใตและฟากตะวันออก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖ ฟากใต และคลองภูมี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๓๕ ฟากเหนือ และวัดใหมทุงคา
ดานตะวันตก
จดถนนศรีกาญจนะ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๖.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีกาญจนะ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนอมาตยกุล ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองภูมี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองแพรกสุวรรณ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา ถนนทุงจําปา ฟากตะวันออก และถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอมาตยกุล ฟากตะวันตก และโรงเรียนบานปลายละหาน
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๓๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากตะวันออก
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดใหมทุงคา และทางหลวงชนบท สข. ๑๐๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๐๑ ฟากเหนือ โรงเรียนบานมวง
และวัดบานมวงทอง
ดานตะวันตก
จดถนนศรีกาญจนะ ฟากตะวันออก

๙
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานโคกสัก - บานคลองยางแดง ฟากเหนือ โรงเรียน
วัดรัตนวราราม และวัดรัตนวราราม
ดานตะวันตก
จดถนนศรีโคกสัก ฟากตะวันออก และถนนสาย ข ๔ ฟากใต
และฟากตะวันออก
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีกาญจนะ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท สข. ๑๐๐๑ และคลองเขารอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนอมาตยกุล ฟากตะวันออก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดคลองรัตภูมิ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนปานผองอุทิศ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก วัดเนินสุวรรณ
ชัยเจริญธรรม และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองรัตภูมิ ฝงตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๓๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนอมาตยกุล ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองเขารอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากตะวันออก
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๐๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองแพรกสุวรรณ ฝงเหนือ แนวเขตผังเมืองรวมดานใต
ซึ่งเปนเสนตัง้ ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งคลองแพรกสุวรรณ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เสนขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท สข. ๑๐๐๑
ดานตะวันตก
จดถนนศรีกาญจนะ ฟากตะวันออก
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนบานโคกสัก - บานคลองยางแดง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากตะวันตก

๑๐
ดานใต
จดมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชั ย วิ ทยาลั ยรั ต ภู มิ
และถนนบุญการณ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนศรีโคกสัก ฟากตะวันออก
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนศรีโคกสัก ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนผลสามัคคี ฟากตะวันออก
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก และถนนผลสามัคคี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากถนนผลสามัคคี
ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนผลสามั ค คี บ รรจบกั บ ถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากใต ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ บรรจบกับ
คลองรัตภูมิ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากตะวันออก และที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ถนนบุญการณ ฟากใต
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองเขารอน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองเขารอน ฝงตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ โรงเรียนบานไสทอน
๕.๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ
๕.๓ โรงเรียนวัดจังโหลน
๕.๔ โรงเรียนวัดควนขัน
๕.๕ โรงเรียนชุมชนวัดโคกคาย
๕.๖ โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย
๕.๗ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
๕.๘ โรงเรียนบานกองอิฐ
๕.๙ โรงเรียนบานทุงมะขาม
๕.๑๐ โรงเรียนวัดคูหาใน

๑๑
๕.๑๑ โรงเรียนวัดคูหานอก
๕.๑๒ โรงเรียนวัดเจริญภูผา
๕.๑๓ โรงเรียนบานชายคลอง
๕.๑๔ โรงเรียนหวยสมบูรณ
๕.๑๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
๕.๑๖ โรงเรียนวัดใหมทุงคา
๕.๑๗ โรงเรียนบานปลายละหาน
๕.๑๘ โรงเรียนบานมวง
๕.๑๙ โรงเรียนบานควนสะตอ
๕.๒๐ โรงเรียนวัดรัตนวราราม
๕.๒๑ โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง
๕.๒๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
๕.๒๓ โรงเรียนบานนาลึก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ วัดไสทอน
๖.๒ วัดไทรใหญ
๖.๓ วัดจังโหลน
๖.๔ วัดควนหวาด
๖.๕ สํานักสงฆศรีวิชัย
๖.๖ สํานักสงฆเกาะบก
๖.๗ วัดทุงมะขาม
๖.๘ วัดคูหาใน
๖.๙ วัดคูหานอก
๖.๑๐ วัดเจริญภูผา
๖.๑๑ ฌาปณสถานเคียนตูชัย
๖.๑๒ วัดหวยหลาด
๖.๑๓ วัดธรรมาวาส
๖.๑๔ วัดเขาตกน้ํา

๑๒
๖.๑๕ วัดรัตภูมิธรรมาวาส
๖.๑๖ สํานักสงฆคอกชาง
๖.๑๗ วัดใหมทุงคา
๖.๑๘ วัดบานมวงทอง
๖.๑๙ วัดรัตนวราราม
๖.๒๐ วัดนาสีทอง
๖.๒๑ วัดเนินสุวรรณชัยเจริญธรรม
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลควนรู
๗.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคูหาใต
๗.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควนรู
๗.๔ หนวยบริการประชาชนสถานีตํารวจภูธร อําเภอรัตภูมิ
๗.๕ หมวดการทางรัตภูมิที่ ๑ แขวงการทางสตูล
๗.๖ สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
๗.๗ ที่วาการอําเภอรัตภูมิ สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพงเพชร สถานีตํารวจภูธรอําเภอรัตภูมิ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ หองสมุดประชาชน สํานักงานชุมสายโทรศัพทอําเภอรัตภูมิ
สํานักงานเกษตรอําเภอรัตภูมิ และศาลาเฉลิมพระเกียรติ
๗.๘ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขรัตภูมิ และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตภูมิ
๗.๙ โรงพยาบาลรัตภูมิ
๗.๑๐ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาชะมวง
๗.๑๑ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓
๗.๑๒ สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม
๗.๑๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาสีทอง
๗.๑๔ สํานักงานเทศบาลตําบลนาสีทอง
๗.๑๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนดอนมว ง เริ่ม ตนจาก
ถนนยนตรการกํา ธร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนื อตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนโคกรักษ ๒ เริ่มตนจาก
ถนนยนตรการกําธร ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒
ถนนสาย ก ๓ เปน ถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนนาขุน ศรี เริ่มตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนวีระโสภณ ๒ และถนนศาลาใหม
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนยนตรการกําธร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนวีระโสภณ ๒ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๘๗๐ เมตร ตัดกับถนนดอนมวง (ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณหางจากถนนดอนมวง (ถนนสาย ก ๑)
บรรจบกับถนนยนตรการกําธร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนดอนมวง (ถนนสาย ก ๑)
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนศาลาใหม ที่บริเวณหางจากถนนศาลาใหมบรรจบกับถนนยนตรการกําธร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนศาลาใหม ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนศาลาใหม
จนบรรจบกับถนนยนตรการกําธร
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทุงจําปา และถนนวังคุย
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนยนตรการกําธร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนทุงจําปา ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๑,๓๗๐ เมตร ตัดกับถนนอมาตยกุล ที่บริเวณหางจากถนนอมาตยกุลบรรจบกับถนนยนตรการกําธร
ไปทางทิศ ใตต ามแนวถนนอมาตยกุ ล ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนื อ

๒
ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร ตัดกับถนนโคกรักษ ๒ (ถนนสาย ก ๒) ที่บริเวณหางจากถนนโคกรักษ ๒
(ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับถนนยนตรการกําธร ไปทางทิศใตตามแนวถนนโคกรักษ ๒ (ถนนสาย ก ๒)
ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ตัดกับถนนโคกรักษ ๑
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนโคกรั ก ษ ๑ บรรจบกั บ ถนนยนตรการกํ า ธร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนโคกรักษ ๑ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๔๙๐ เมตร ตัดกับถนนศรีกาญจนะ ที่บริเวณหางจากถนนศรีกาญจนะบรรจบกับถนนยนตรการกําธร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนศรีกาญจนะ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร บรรจบกับถนนวังคุย ที่บริเวณหางจากถนนวังคุยบรรจบกับถนนยนตรการกําธร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนวังคุย ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนวังคุย จนบรรจบกับถนนยนตรการกําธร
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ บรรจบกับซอยจารวย ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร ตัดกับถนนคลองกอย
ที่บริเวณหางจากถนนคลองกอยบรรจบกับซอยจารวย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนคลองกอย
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ตัด กับ
ถนนเกียรตินาสีทอง ที่บริเวณหางจากถนนเกียรตินาสีทองบรรจบกับถนนหลังตลาด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเกียรตินาสีทอง ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนปานผองอุทิศ ที่บริเวณหางจากถนนปานผองอุทิศบรรจบกับถนนหลังตลาด
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนปานผองอุทิศ ระยะประมาณ
๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖ ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ บรรจบกับถนนศรีโคกสัก (ถนนสาย ข ๔)
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนผลสามัคคี และถนนไมปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนผลสามัคคี ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๗๕๐ เมตร ตัดกับถนนนาขุนศรี (ถนนสาย ก ๓) ที่บริเวณหางจากถนนนาขุนศรี (ถนนสาย ก ๓)
บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๖ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนนาขุ น ศรี
(ถนนสาย ก ๓) ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ตัด กั บ ถนนศรีโ คกสั ก ที่บ ริเวณห างจากถนนศรี โ คกสัก บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๔๐๖

๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนศรีโคกสัก ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๘๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค เป น ถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
บรรจบกับทางหลวงชนบท สข. ๑๐๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๑,๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๒,๙๓๐ เมตร ตัดกับถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ที่บริเวณหางจากถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ
ตามแนวถนน อบจ. สข. ๒๐๖๑ ระยะประมาณ ๒,๕๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๑,๙๑๐ เมตร ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๖ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร ตัดกับถนนยนตรการกําธร ๗ (ซอยตนโพธิ์) ที่บริเวณหางจากถนนยนตรการกําธร ๗
(ซอยตนโพธิ์) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันออก
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนยนตรการกําธร ๗ (ซอยตนโพธิ์) ระยะประมาณ ๑,๗๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร ตัดกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจาก
ถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับทางหลวงชนบท สข. ๑๐๓๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ
๙๒๐ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลควนรู ตําบลคูหาใต้ ตําบลท่าชะมวง ตําบลกําแพงเพชร และตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ประโยชน์ ใ นทรัพ ย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณู ปโภค บริ การสาธารณะ
และสภาพแวดล้ อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

