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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลกะลุวอเหนือ และตําบลกะลุวอ อําเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพิกุลทองให้เป็นศูนย์ทดลองและศึกษาด้านการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๓) อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผัง
ท้ายกฎกระทรวงนี้
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ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ดิ นในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๓ ที่ กํา หนดไว้ เป็ นสี เ ขีย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) คลังสินค้าเพื่อการขายส่ง
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๖) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) คลังสินค้าเพื่อการขายส่ง
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
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(๒) คลั งน้ํ ามั น สถานที่เ ก็บ รั กษาน้ํ ามั น ลัก ษณะที่ ส าม สถานี บ ริก ารน้ํา มัน ประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่
เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอยู่ อาศัย และมีพื้นที่ ไม่เกิน ร้อยละห้าของพื้น ที่
โครงการทั้งหมด
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ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และ
เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวตาม (๘) ดําเนินการ
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ในพื้นที่บางส่วนของที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ภายในแนวเขตดังต่อไปนี้
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองคีรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๔
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองคีรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๔
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณตามวรรคสี่ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานลําดับที่ ๕๗ (๒) (๓) และ
ลําดับที่ ๕๘ (๑) (๓) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๑๒) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๑๓) โรงพยาบาล
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๗) กําจัดมูลฝอย
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
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ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๖) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้
ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
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๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง
หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป
สําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในพื้นที่บริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห
หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้
ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
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๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้
แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(เฉพาะปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารป้องกันหรือกําจัด
ศัตรูพืช หรือสัตว์ที่ทําจากวัตถุหรือวัสดุธรรมชาติ)
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว
๖๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
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๖๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ
หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ใน
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment
or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใช้ใน
การอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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๗๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ
หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก
ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์
เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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๗๓ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า
หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมรถที่ใช้ใน
การรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยาน
หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
๘๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้
หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม
ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ
หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
(๒) การบรรจุก๊าซ
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ
ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ
ซึ่งเปนลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต ถนนสาย ก ๑ ฟากใต และโรงเรียนบานบางมะนาว
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น แม น้ํ า บางนรา
ฝงตะวันออก ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากเหนือ และมัสยิดนูรอนี
(บานคาย)
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดกูโบรบานคาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนราธิวาส
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานใต
จดบริ เ วณที่ ดิ น โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า บางนรา
(ประตูระบายน้ําบางนราตอนบน)
ดานตะวันตก
จดคลองสะป ย อ ฝ ง ตะวั น ออก และแนวเขตผั ง เมื อ งรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนแมน้ําบางนรา ฝงตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

๒
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๔๐๘๔ และเสน ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลาง
ถนนสาย ก ๔
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๔
ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๖ บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๖ เปนระยะ
๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ โรงเรียนบานคาย และถนนสาย ก ๓
ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดที่สาธารณะเลียบชายฝงทะเล ซึ่งมีความยาวตั้งแตพระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน ดานใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวชายฝงทะเลจนถึงแนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนราธิวาสกับอําเภอตากใบ
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอเมืองนราธิวาสกับอําเภอตากใบ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันออก ถนนสาย ก ๕
ฟากตะวันออก และมัสยิดบูเก็ตตันหยง
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
และคลองสะปยอ ฝงตะวันตก

๓
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๓ ตัดกับคลองสะปยอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ก ๓ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันออก กูโบร
บานบูเก็ตตันหยง และโรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ ๑๕๓
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดบริ เ วณที่ ดิ น โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า บางนรา
(ประตูระบายน้ําบางนราตอนบน)
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
และคลองสะปยอ ฝงตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
ดานตะวันออก
จดคลองยาบี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ และถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานใต
จดศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดวัดพิกุลทอง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑

๔
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย ก ๙ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๙ บรรจบกับถนนสายศูนย ๒ - พิกุลทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๙
เปนระยะ ๑๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต และถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดมัสยิดบานใหม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ (บานใหม)
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายบานสะปอม - บานกูแบสาลอ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๐๙ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ (บานใหม) และมัสยิดบานใหม
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันออก

๕
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
และโรงเรียนบานไรพญา
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ
๔๐๐ เมตร
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากใต และถนนสายเขาสํานัก ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสายเขาสํานัก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสายเขาสํานัก บรรจบกับถนนสาย ก ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสายเขาสํานัก
เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาสํานัก เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสายเขาสํานัก เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๑ และเสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวั น ออก และถนนสาย ก ๑๑
ฟากตะวันออก
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนสายบานสะปอม - บานกูแบสาลอ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอเมืองนราธิวาสกับอําเภอตากใบ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
และมัสยิดรูแตบาตู
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔
เปนระยะ ๔๐๐ เมตร

๖
๑.๒๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากเหนือ โรงเรียนบานโคกศิลา และ
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๓
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันออก
๑.๒๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๓
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๒ และถนนสาย ก ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันออก
๒. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑ ถึ งหมายเลข ๒.๗ ที่ กํา หนดไว เป น สี สม ใหเ ปน ที่ดิ น
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
เสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓ และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ก ๖
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก และศูนยพัฒนาเด็กบานตันหยง
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
ดานตะวันออก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองยาบี ฝงตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันตก

๗
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๓
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนบานโคกศิลา
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๒
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑๓
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดโรงเรียนบานคาย และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ก ๖
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานใต
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๖
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก และที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่
นธ. ๖๐ (๒๕๗๔๑) โรงเรียนบานคีรี (เดิม)
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ มัสยิด ยาบี (บานยาบี) และ
โรงเรียนบานยาบี
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๓
ฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๓ ตัดกับคลองสะปยอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ก ๓ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร คลองสะปยอ ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓

๘
๔.๒ ดานเหนือ
จดบริ เ วณที่ ดิ น โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาลุ ม น้ํ า บางนรา
(ประตูระบายน้ําบางนราตอนบน)
ดานตะวันออก
จดคลองสะปยอ ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น แม น้ํ า บางนรา
ฝงตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก และโรงเรียนบานเปล
ดานใต
จดคลองยาบี ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําบางนรา ฝงตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔๐๘๔
ดานตะวันออก
จดวัดพิกุลทอง และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ข ๑
ดานใต
จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต คลองยาบี ฝงตะวันออก
เสนตรงที่ตอตรงตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
คลองยาบี ฝงตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ และฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
โคกปาฆาบือซา
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต เสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ข ๑ และเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๘
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดที่ ทํ า การโครงการอ า งเก็ บ น้ํ า ใกล บ า น กรมชลประทาน
คลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงซาย ฝงตะวันตก และถนนสาย ก ๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก

๙
๔.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙
และเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย ก ๙ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๙ บรรจบกับถนนสายศูนย ๒ พิกุลทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๙ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดที่ทําการโครงการอางเก็บน้ําใกลบาน กรมชลประทาน
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๔.๘ ดานเหนือ
จดศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนบานโคกสยา และถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก ที่ทําการโครงการอางเก็บน้ําใกลบาน
กรมชลประทาน และถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
เสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒ ฟากใต ถนนสาย ข ๒ ฟากใต และฟารมตัวอยางตามพระราชดําริโคกปาฆาบือซา
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔
ดานใต
จดถนนสายบา นสะปอม - บ า นกู แ บสาลอ ฟากเหนื อ และ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๐๙ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต กูโบรบานยาบี และถนนสาย ก ๑๐
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากเหนือ โรงเรียนบานไรพญา เสนขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ เสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ
๔๐๐ เมตร และถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนวัดกําแพง วัดกําแพง และถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก ถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน
ฟากตะวันตกและฟากเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และที่ทําการโครงการพัฒนา
การผลิตยางแผนสวนยางเขาสํานัก

๑๐

ฟากเหนือ

ดานใต
จดถนนสายเขาสํานัก ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาสํานัก และถนนสายเขาสํานัก

ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสายเขาสํานัก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสายเขาสํานัก บรรจบกับถนนสาย ก ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสายเขาสํานัก
เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร ถนนสายเขาสํานัก ฟากใต ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และ
ถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดคลองยาบี ฝงใต ถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก ถนนสาย ก ๔
ฟากใต เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๔๐๐ เมตร เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔
เปนระยะ ๖๐๐ เมตร มัสยิดรูแตบาตู เสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๔ ฟาตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔ เปนระยะ ๖๐๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ก ๑๑ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายเขาสํานัก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า เขาสํ า นั ก และถนนสาย
บานจาเราะสะโต - บานบายะ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๐๕ ฟากเหนือ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒ และเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ดานตะวันตก
จดแมน้ําบางนรา ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน และบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๑
หมายเลข ๑๐.๑๒ และหมายเลข ๑๐.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และวัดเขานาคา
ดานตะวันออก
จดถนนสายบานสะปอม - บานกูแบสาลอ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕ ฟากตะวันออก ถนนสาย
บานจาเราะสะโต - บานบายะ ฟากตะวันออก แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาสํานัก และทางหลวงชนบท
นธ. ๔๐๐๙ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๑๑
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ ฟากใต ถนนสายบานสะปอม บานกูแบสาลอ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔ แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอ
เมืองนราธิวาสกับอําเภอตากใบ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาโคกไมเรือ
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาโคกไมเรือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๒๔ ฟากตะวันออก และถนนสาย ก ๑๒
ฟากใต ฟากตะวันออก และฟากเหนือ
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕ ฟากใต มัสยิดบานกาแนะ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาสํานัก ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ ทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๒๔
ถนนสาย ก ๑๒ ฟากใต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกศิลา และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกไมเรือ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอเมืองนราธิวาสกับอําเภอตากใบ
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๒๔ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒
และเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ดานตะวันตก
จดแมน้ําบางนรา ฝงตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดถนนสายบ า นค า ย - บ า นเขาตั น หยง ฟากใต ที่ ทํ า การ
อุทยานแหงชาติอาวมะนาว - เขาตันหยง ที่สาธารณะเลียบชายฝงทะเล ซึ่งมีความยาวตั้งแตปากแมน้ําบางนรา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวชายฝงทะเลจนถึงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตันหยง และ
อุทยานแหงชาติอาวมะนาว - เขาตันหยง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตันหยง อุทยานแหงชาติ
อาวมะนาว - เขาตันหยง และโรงเรียนบานหัวเขา
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘๔ ฟากเหนื อ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก และฟากเหนือ
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ

๑๒
ฝงตะวันออก ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนลํารางสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ ฝงตะวันออก แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนแมน้ําบางนรา ฝงเหนือ ถนนสาย ก ๑
ฟากใต และซอยริมคลอง ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๕.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดศูนยกลางพัฒนาเด็กเล็กสิรนิ ธร วัดพิกุลทอง และเสนขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก สุสานจีน เสนขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ก ๔ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ และ
เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๔
๕.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เสนตรงที่ตอตรงจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบคลองยาบี ฝงตะวันตก คลองยาบี
ฝงตะวันตก คลองสงน้ําชลประทานสายใหญฝงขวา ฝงเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๒
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ฟากใต และที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก และมัสยิดนูรุลฮูดา (โคกสยา)
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ถนนสายศูนย ๒ - บานพิกุลทอง ฟากตะวันออก ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๙ คลองยาบี ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ที่สาธารณะเลียบชายฝงทะเล ซึ่งมีความยาวตั้งแตปากแมน้ําบางนราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวชายฝงทะเลจนถึงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตันหยง และอุทยานแหงชาติ อาวมะนาว เขาตันหยง

๑๓
๖.๒ ที่สาธารณะเลียบชายฝงทะเล ซึ่งมีความยาวตั้งแตพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ดานใต
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวชายฝงทะเลจนถึงแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขต
การปกครองอําเภอเมืองนราธิวาสกับอําเภอตากใบ
๖.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ริมฝงแมน้ําบางนรา ฝงตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับแมน้ําบางนรา
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวแมน้ําบางนรา ฝงตะวันออก เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดแมน้ําบางนรา ฝงตะวันออก
ดานใต
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ต อตรงจาก
แนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๐๕
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒ และเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลกะลุวอกับตําบลบางปอ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกะลุวอกับตําบลลําภู
อําเภอเมืองนราธิวาส
๖.๔ ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ นธ. ๖๐ (๒๕๗๔๑) โรงเรียนบานคีรี (เดิม)
๖.๕ อางเก็บน้ําใกลบาน
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาตันหยง และอุทยานแหงชาติอาวมะนาว - เขาตันหยง
๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาสํานัก
๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาโคกไมเรือ
๗.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒ และเขตรักษาพันธุส ัตวปา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงเรียนบานบางมะนาว
๘.๒ โรงเรียนบานคาย
๘.๓ โรงเรียนบานหัวเขา
๘.๔ โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ ๑๕๓
๘.๕ โรงเรียนบานเปล
๘.๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร

๑๔
๘.๗ โรงเรียนบานโคกสยา
๘.๘ โรงเรียนบานยาบี
๘.๙ ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริโคกปาฆาบือซา
๘.๑๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ (บานใหม)
๘.๑๑ โรงเรียนวัดกําแพง
๘.๑๒ โรงเรียนบานไรพญา
๘.๑๓ โรงเรียนบานโคกศิลา
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ มัสยิดนูรูลบะหรี
๙.๒ กูโบรบานคาย
๙.๓ มัสยิดนูรอนี (บานคาย)
๙.๔ มัสยิดบูเก็ตตันหยง
๙.๕ สุสานจีน
๙.๖ กูโบรบานบูเก็ตตันหยง
๙.๗ วัดพิกุลทอง
๙.๘ มัสยิดนูรูลฮูดา (โคกสยา)
๙.๙ มัสยิดยาบี (บานยาบี)
๙.๑๐ กูโบรบานยาบี
๙.๑๑ มัสยิดบานใหม
๙.๑๒ วัดกําแพง
๙.๑๓ วัดเขานาคา
๙.๑๔ มัสยิดรูแตบาตู
๙.๑๕ กูโบรบานกาแนะ
๙.๑๖ กูโบรบานจาเราะสะโต
๙.๑๗ มัสยิดบานกาแนะ
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ ที่ทําการอุทยานแหงชาติอาวมะนาว - เขาตันหยง
๑๐.๒ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน และสถานีตํารวจบานเขาตันหยง

๑๕
๑๐.๓
๑๐.๔
๑๐.๕
๑๐.๖
๑๐.๗
๑๐.๘
๑๐.๙
๑๐.๑๐
๑๐.๑๑
๑๐.๑๒
๑๐.๑๓
๑๐.๑๔
๑๐.๑๕

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนราธิวาส
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอเหนือ
บริเวณที่ดินโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําบางนรา (ประตูระบายน้ําบางนราตอนบน)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตันหยง
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ทําการโครงการอางเก็บน้ําใกลบาน กรมชลประทาน
ที่ทําการโครงการพัฒนาการผลิตยางแผนสวนยางเขาสํานัก
ที่สงวนเลี้ยงสัตวปลักแรด ที่ดินสาธารณประโยชน เลขที่ ๓๐๗๖๗
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอ
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลกะลุวอ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกศิลา

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายบานคาย - บานอาวมะนาว ๑
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม
จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมทางดานตะวันตก
ถนนสาย ก ๒ เปน ถนนเดิม ไมป รากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสายบานคาย - บานอาวมะนาว ๑ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันตก
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ
๗๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสายบานคาย บานอาวมะนาว ๑ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร
บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนสายบานคาย บานอาวมะนาว ๑ (ถนนสาย ก ๑)
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิม กําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายบานคายและถนน
สายบานเปล - บานกําแพง และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕
(ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบานเปล บานกําแพง และถนนสายบานคาย บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสายบานคาย ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๔๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ก ๔ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕ ไปทางทิศเหนือ
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ
(ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณหางจาก

๒
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน ก ๖
ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๔ ที่บริเวณหางจากถนนบานกูแบซือปะ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๕ เป น ถนนเดิม กํา หนดให ขยายเขตทาง คื อ ถนนตั น หยง เริ่ ม ตน จาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงชนบท
นธ. ๒๐๐๕ (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสายบานคาย
(ถนนสาย ก ๓)
ถนนสาย ก ๗ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๐๙
เริ่มตน จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสายบานใหม - บานโคกสยา (ถนนสาย ข ๒)
ถนนสาย ก ๘ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕
(ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณถนนสายอางเก็บน้ําใกลบาน - บานเขาตันหยง (ถนนสาย ก ๑๐) บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕ (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕ (ถนนสาย ก ๔) ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสายบานหัวเขา บานพิกุลทอง (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณหางจากถนนสายบานหัวเขา - บานพิกุลทอง (ถนนสาย ข ๑)
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนสายบานหัวเขา บานพิกุลทอง (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๑,๔๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๙ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน (ถนนสาย ข ๑)
ถนนสาย ก ๑๐ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายอางเก็บน้ําใกลบาน บานเขาตันหยง เริ่มตนจากทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕ (ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน (ถนนสาย ข ๑)
ถนนสาย ก ๑๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายบานกําแพง - บานยาบี
เริ่มตนจากถนนสายอางเก็บน้ําใกลบาน - บานเขาตันหยง (ถนนสาย ๑๐) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๐๕ (ถนนสาย ก ๔)

๓
ถนนสาย ก ๑๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๒๔
และถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๒๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๒๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นธ. ๒๐๒๔ จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ถนนสาย ก ๑๓ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงชนบท
นธ. ๒๐๒๔ (ถนนสาย ก ๑๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๑๒)
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายบานหัวเขา - บานพิกุลทอง
ถนนไมปรากฏชื่อ และถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสายบานหัวเขา บานพิกุลทองและถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสายอางเก็บน้ําใกลบาน - บานเขาตันหยง (ถนนสาย ก ๑๐)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรอบอางเก็บน้ําใกลบาน ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ข ๒
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนสายบานใหม - บานโคกสยา
และถนนโครงการกํ า หนดให กอ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ตัดกับทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๐๙ (ถนนสาย ก ๗) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร จนบรรจบถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน (ถนนสาย ข ๑)
ที่บริเวณหางจากถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนสายอางเก็บน้ําใกลบาน บานเขาตันหยง (ถนนสาย ก ๑๐) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสายรอบอางเก็บน้ําใกลบาน
(ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๙ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลกะลุวอเหนือ และตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

