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กฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๖๐
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
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลปูโยะ ตําบลมูโนะ ตําบลปาเสมัส และ
ตําบลสุไหงโก - ลก อําเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง และการศึกษา
ของอําเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม และการบริการระหว่างประเทศ
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
ระบบเศรษฐกิจ และพื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนภาคใต้
(๕) พัฒนาการบริการสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามแผนผั งกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามที่ ได้จํ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗ ที่ กําหนดไว้เ ป็นสี เขี ยวมี กรอบและเส้น ทแยงสีน้ํา ตาล
ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๑๒ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๒.๓๑ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี น้ํ า เงิ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๑๗ และหมายเลข ๑.๑๘ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินในแต่ละบริเวณ
และที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑๐ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินในบริเวณดังกล่าว
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(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 นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๖) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๑๐ และหมายเลข ๒.๑๓ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินในแต่ละบริเวณ
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๕ หมายเลข ๒.๑๑ และหมายเลข ๒.๑๒ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน
ในแต่ละบริเวณ และที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๔ และหมายเลข ๒.๙ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดิน
ในแต่ละบริเวณ
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
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(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่น หรือ
สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๗) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๘ 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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ และหมายเลข ๓.๑๔ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของที่ดินในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(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 นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต
(๗) สถานที่เก็บสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี และเป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๐) สถาบันการศึกษา
(๑๑) โรงพยาบาล
(๑๒) พิพิธภัณฑ์
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
ที่ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานตามประเภท ชนิ ด และจํ า พวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ คลังสินค้า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในที่ดินบริเวณหมายเลข ๕.๒ ให้ใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบของที่ดินในบริเวณดังกล่าว และบริเวณหมายเลข ๕.๑ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดิน
ในบริเวณดังกล่าว
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๒) สถาบันการศึกษา
(๑๓) โรงพยาบาล
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
เว้ น แต่ ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑๓ หมายเลข ๖.๑๔ หมายเลข ๖.๑๖ หมายเลข ๖.๑๗
หมายเลข ๖.๑๘ หมายเลข ๖.๑๙ หมายเลข ๖.๒๐ และหมายเลข ๖.๒๑ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
ของที่ดินในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ และ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ นกนางแอ่ น
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(๖) กําจัดมูลฝอย
(๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๕ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม
ของแหล่งน้ําและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเพาะปลูกหรือเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกหรือการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภคเท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กําจัดมูลฝอย
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก
๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข
๔ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ข ๘ ถนนสาย ข ๙ ถนนสาย ค
๑ ถนนสาย ค ๒ และถนนสาย ง ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกําแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๙ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับที่

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

๒

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ
ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือย่อยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์
(เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

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

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ
เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์
ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

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
ได้

๔

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้
แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(เฉพาะปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และสารป้องกันหรือกําจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ที่ทําจากวัตถุหรือวัสดุธรรมชาติ)
(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุ๋ย
หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์ และสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ที่ทําจากวัตถุหรือวัสดุธรรมชาติ)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๕

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือ
ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์
ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
๖๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
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ได้
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๑
๒
๓
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ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
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๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ดังกล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือ
เครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการ
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
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๓
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๑
๒
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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
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๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการ
คํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

Analog Computers or Associated Electronic Data Processing

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash
Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่อง
โปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่ง
กําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)

ได้

ได้

๘

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้
ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
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ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
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โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๙
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Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๓ โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้
ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า
หรือกระเช้าไฟฟ้า
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ได้
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๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือ
บังคับควบคุม
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

ที่อยู่อาศัย
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๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด
แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ
กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณา
สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้น
ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
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หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๒

ลําดับที่

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลัง
การผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ําแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
ท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากฝาย
และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากคลองส่งน้ํา
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
ได้
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน
ได้
หรือใช้ประจําตัว

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

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

๑๓

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม
พรม หรือขนสัตว์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

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
ได้

ได้
ได้

ได้

๑๔

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามัน
เคลือบเงาอื่น
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment
Plant)
หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๖๐
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑.๑ ถึง หมายเลข ๑.๑๘ ที่ กํ า หนดไวเ ป น สีเ หลื อง ให เ ป น
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไป
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนสาย ก ๒ ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง
อยูหางจากถนนสาย ก ๒ บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๒
เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมูโนะ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗

๒
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๔๐๕๗
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า โก – ลก
ฝงตะวันตกและฝงเหนือ
ดานใต
จดเส น ตรงที่ ล ากจากแนวเขตสถานี ตํ า รวจภู ธ รตํ า บลมู โ นะ
ดานตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก
ฝงตะวันตก และสถานีตํารวจภูธรตําบลมูโนะ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนชวนะนันท ฟากตะวันตก
ดานใต
จดมัสยิดอัตตักวา และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก – ลก ระหว า งหลั ก เขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๔ คลองปาเสมัส ฝงตะวันออก และสํานักสงฆทักษิณธาราสวรรค
๑.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
นธ. ๔๐๓๑
ดานตะวันออก จดคลองปาเสมัส ฝงตะวันตก และเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก
ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒

๓
๑.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
นธ. ๔๐๓๑ แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวัน ตก ซึ่ง เปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําบางนรา
แปลงที่ ๒ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากเหนื อ บ า นพั ก ครู
โรงเรียนสุไหงโก – ลก และบานพักดานตรวจพืชสุไหงโก – ลก
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๒ และหมายเลข ๑๒.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดกูโบรกือดาบารู และถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนทรายทอง ๕ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสวนสิรินธรเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก และโรงเรียนเทศบาล ๔
ดานตะวันตก
จดถนนทรายทอง ๕ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนทรายทอง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากตะวันตก และถนนสาย ค ๒
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเจริ ญ เขต ฟากเหนื อ เส น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒ เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ง ไปทางทิศใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันตก สุสานจีน (สุขาวดีสุไหงโก - ลก)
และสวนมิ่งขวัญประชาเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก
ดานใต
จดถนนเจริญเขต ฟากเหนือ และวัดขวัญประชา
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก ฝงตะวันตก
และถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคูน้ําสาธารณประโยชนไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดคูน้ําสาธารณประโยชนไมปรากฏชื่อ ฝงใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันออก
๒. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๑๔ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ส ม ให เ ป น
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗ และมัสยิดนูรุลฮูดา (บานมูโนะ)

๕
๒.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และมัสยิดดารุซาลาม
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนื อ โรงเรี ย นบ า นมู โ นะ และ
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลมูโนะ และเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗
๒.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากใต และหนวยงานชางกล
โครงการชลประทานมูโนะ (ตอนปาเสมัส)
ดานตะวันออก จดถนนทรายทอง ๕ ฟากตะวันตก และมัสยิดอัซซอมานียะห
(กือดาบารู)
ดานใต
จดโรงพยาบาลสุไหงโก – ลก และหนวยกามโรคและโรคเอดส
อําเภอสุไหงโก – ลก
ดานตะวันตก
จดถนนทรายทอง ๖ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนทรายทอง ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดสวนสาธารณะรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก สนามกีฬามหาราช
ที่วาการอําเภอสุไหงโก – ลก สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุไหงโก – ลก และ
โรงเรียนสุไหงโก – ลก
ดานตะวันตก
จดถนนทรายทอง ๓ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนทรายทอง ๓ ฟากตะวั น ตก วั ด ชลเฉลิ ม เขต
และปาชาวัดชลเฉลิมเขต
ดานใต
จดถนนทรายทอง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๒.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากใต
ดานตะวันออก จดมัสยิดอัลอักรอม และถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก

๖
ดานใต
จดถนนทรายทอง ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๒.๘ ดานเหนือ
จดที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย และดานศุลกากรสุไหงโก – ลก
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชลธารเขต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
๒.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๖ ฟากใต ที่ทําการไปรษณีย
สุไหงโก – ลก และถนนประชาวิวัฒน ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก วัดทองดีประชาราม และปาชา
วัดทองดีประชาราม
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากตะวันตก
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนชลธารเขต ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ และมัสยิดอัล – ราซิลดิน
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไม ปรากฏชื่อ ฟากตะวัน ออก และเสน ตรง
ที่ลากจากจุดสิ้นสุดของถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ไปบรรจบกับถนนชลธารเขต ฟากใต
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนชลธารเขต บรรจบกับถนนเจริญเขต ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนชลธารเขต
เปนระยะ ๓๑๐ เมตร

๗
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันออก กูโบรใหญ
สุไหงโก – ลก (สุสานอิสลาม) บาราเซาะหกูโบรใหญสุไหงโก – ลก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
และวัดเทพวิมล
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดคูน้ําสาธารณประโยชนไมปรากฏชื่อ ฝงใต ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก และถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
๓.๒ ที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนเอเชีย ๑๘ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนเอเชีย ๑๘ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศปฐม ฟากเหนือ และโรงเรียนบานสุไหงโก – ลก
ดานตะวันตก
จดถนนวงศวิวัฒน ฟากตะวันออก
๓.๕ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเอเชีย ๑๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก

๘
๓.๖

๓.๗
๓.๘
๓.๙

สุไหงโก – ลก

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
ดานเหนือ
จดถนนเอเชีย ๑๘ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนวงศวิวัฒน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศปฐม ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนลูกเสืออนุสรณ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
ที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
ดานเหนือ
จดถนนเอเชีย ๑๘ ฟากใต และโรงเรียนเทศบาล ๓
ดานตะวันออก จดถนนลูกเสืออนุสรณ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนประชาวิวัฒน ฟากเหนือ
ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชลธารเขต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันออก และสถานีตํารวจภูธรอําเภอ

ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนเทศปฐม ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันตก และดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก – ลก
ดานใต
จดถนนประชาวิวัฒน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนวงศวิวัฒน ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๓.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนเทศปฐม ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนวงศวิวัฒน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนประชาวิวัฒน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนลูกเสืออนุสรณ ฟากตะวันออก
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนประชาวิวัฒน ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ กูโบรใหญสุไหงโก – ลก
(สุสานอิสลาม) บาราเซาะหกูโบรใหญสุไหงโก – ลก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและ
ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก

๙
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนชลธารเขต ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากถนนชลธารเขต ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนชลธารเขต บรรจบกับถนนเจริญเขต ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนชลธารเขต เปนระยะ ๓๑๐ เมตร
ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดของถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันออก
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนประชาวิวัฒน ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเจริ ญ เขต ฟากตะวั น ตก โรงเรี ยนเทศบาล ๑ และ
มัสยิดอัลยมอียะห อิลฮาซานียะห
ดานใต
จดถนนสาย ข ๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๙ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคูน้ําสาธารณประโยชนไมปรากฏชื่อ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเจริญเขต ฟากตะวันออก
๔. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๔ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ม ว ง ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางอําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอสุไหงปาดี
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไวเปน สีมวงออน ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต

๑๐
ดานตะวันออก
ดานใต

จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๖ ฟากเหนือ และถนนสาย ง

ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก
๕.๒ ดานเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๖. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๒๔ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย ว ให เ ป น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอตากใบ
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวั น ตก และ
โรงเรียนบานปูโปะ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองระบายน้ําชลประทานมูโนะ
ฝงตะวันออก และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลพรอน
ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ และตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๖.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอตากใบ
ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาโคกจะโก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันออก
๖.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานมูโนะ
ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวั น ตก และ
โรงเรียนบานลูโบะลือซง
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๑๑
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลปูโยะ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลพรอน
ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ และตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานสายที่ ๖ ฝงตะวันตก
และฝงตะวันออก
๖.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต แนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาโคกจะโก เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานสายที่ ๑ ฝงตะวันตก
และฝงตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองดานเหนือ ซึ่งเปน เสน แบงเขตการปกครองระหวาง
อําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอตากใบ
ดานตะวันออก จดถนนสายปาดังยอ – มูโนะ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายบานลูโบะลือซง – บานปาดังยอ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานมูโนะ
ฝงตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันออก
๖.๕ ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองระบายน้ํ า
ชลประทานมูโนะ ฝงตะวันตก และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวัน ออก และ
มัสยิดอารอหมาน
๖.๖ ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอตากใบ เสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก
ฝงตะวันตก และชุดเฝาตรวจชายแดนที่ ๔๑๑๒
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสายปาดังยอ – มูโนะ ฟากตะวันออกและฟากใต
๖.๗ ดานเหนือ
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ นิ
ในทองที่ตําบลพรอน ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ และตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก และที่ ทํ า การ
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๑๒
๖.๘ ดานเหนือ
จดถนนสายบานลูโบะลือซง – บานปาดังยอ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสายปาดังยอ – มูโนะ ฟากตะวันตก โรงเรียนบานปาดังยอ
และมัสยิดอารอฮีมปาดังยอ
ดานใต
จดถนนสายปาดังยอ – มูโนะ ฟากเหนือ และโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษามูโนะ สํานักงานชลประทานที่ ๑๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานมูโนะ
ฝงตะวันออก
๖.๙ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
และถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน และบริเวณหมายเลข ๑๒.๓
ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และโรงเรียนบานลาแล
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๖.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองโตะแดง ฝงเหนือ และมัสยิดปูโยะ
ดานตะวันตก
จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ นิ
ในทองที่ตําบลพรอน ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ และตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๕ และหมายเลข ๑๑.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองโตะแดง ฝงใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก

๑๓
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒
๖.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันออก
๖.๑๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๓
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗
๖.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันออก และ
ถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ก ๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ก ๒
บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๒ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร
เส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสาย ก ๒ และเส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑
ดานใต
จ ด ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข ๔ ๐ ๕ ๗ ฟ า ก เ ห นื อ
สํ านั กงานขนส งนราธิ ว าส (สาขาสุ ไ หงโก – ลก) วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สุ ไ หงโก – ลก และที่ ทํ า การ
องคการบริหารสวนตําบลปาเสมัส
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันออก มัสยิดอัลฮิหซัน
โรงเรียนบานกวาลอซีรา และโรงเรียนบานมือบา
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๙ และหมายเลข ๑๑.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗ มัสยิดนูรุลฮูดา (บานมูโนะ) และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันออก
๖.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต

๑๔
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๔๐๕๗
๖.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๗
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๑๙ ดานเหนือ
จดสถานีตํารวจภูธรตําบลมูโนะ และเสนตรงที่ลากจากสถานีตํารวจ
ตําบลมูโนะ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก
ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวัน ออก และ
โรงเรียนบานตือระมิตรภาพที่ ๑๗๒
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๑๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดถนนชวนะนันท ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๑๖ และหมายเลข ๑๑.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๖.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และกูโบวลูโบะซามา
ดานตะวันออก จดถนนชวนะนันท ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฝงเหนือ เสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒ และเสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑

๑๕
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒
๖.๒๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒
ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาลุมน้ําบางนรา แปลงที่ ๒ เสนขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ และทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตทางรถไฟสายใต ฟากเหนือ ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก ถนนสาย ง ฟากเหนือ และหมวดการทางสุไหงโก – ลก
ดานตะวันตก
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก เขตทางรถไฟสายใต
ฟากเหนือ และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสุไหงโก – ลก
กับอําเภอสุไหงปาดี
๖.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ง ฟากใต เสนตรงที่ตอจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ง ไปทางทิศใต จนบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
นธ. ๔๐๓๑ และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ค ๒
ดานใต
จดถนนเจริญเขต ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอแวง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๒.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๖.๒๔ ดานเหนือ
จดถนนเจริญเขต ฟากใต และโรงเรียนเทศบาล ๒
ดานตะวันออก จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก ฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภออําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอแวง
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล ไดแก
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลพรอน ตําบลโฆษิต
อํ า เภอตากใบ และตํ า บลปู โ ยะ อํ า เภอสุ ไ หงโก – ลก จั ง หวั ด นราธิ ว าส ให เ ป น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๖
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ และหมายเลข ๑๑.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ที่ดินบริเวณริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานสายที่ ๖ ในบริเวณเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานสายที่ ๖ ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
๘.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอตากใบ
ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองระบายน้ํ า
ชลประทานมูโนะ ฝงตะวันออก
ดานใต
จดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูโนะ สํานักงานชลประทานที่ ๑๒
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก ถนนสายบานลูโบะลือซง –
บานปาดังยอ ฟากเหนือ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานมูโนะ
ฝงตะวันตก
๘.๓ ที่ดิน ในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริม ฝงคลองโตะแดง ฝงตะวัน ออก
และฝงตะวันตก ซึ่งเริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
อําเภอสุไหงโก – ลกกับอําเภอตากใบ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนคันกั้นน้ําทุงปลักปลา
๘.๔ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานสายที่ ๑๖
ฝงเหนือและฝงใต
๘.๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําโก – ลก ฝงตะวันตก
๘.๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองระบายน้ําชลประทานสายที่ ๑
ฝ ง ตะวั น ออกและฝ ง ตะวั น ตก ซึ่ ง เริ่ ม ต น จากบริ เ วณที่ ค ลองระบายน้ํ า ชลประทานสายที่ ๑
บรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาโคกจะโก ไปทางทิศใตตามแนวคลองระบายน้ําชลประทานสายที่ ๑
๘.๗ ศูนยกีฬาตําบลมูโนะ
๘.๘ ที่ดินของเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก ซึ่งกําหนดใหเปนสวนหยอมทางเขาเมือง
๘.๙ สวนสาธารณะรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก และสนามกีฬามหาราช
๘.๑๐ สวนภูมินทร
๘.๑๑ สวนสิรินธรเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก
๘.๑๒ สวนมิ่งขวัญประชาเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก
๙. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๙ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย วอ อ นมี เ ส น ทแยงสี ข าว ให เ ป น
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ไดแก ปาสงวนแหงชาติ ปาโคกจะโก

๑๗
๑๐. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๐.๑๘ ที่ กําหนดไว เปน สี เขียวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ โรงเรียนบานปูโปะ
๑๐.๒ โรงเรียนบานลูโบะลือซง
๑๐.๓ โรงเรียนบานโตะเวาะ
๑๐.๔ โรงเรียนบานปาดังยอ
๑๐.๕ โรงเรียนบานลาแล
๑๐.๖ โรงเรียนบานมูโนะ
๑๐.๗ โรงเรียนบานมือบา
๑๐.๘ โรงเรียนบานลูโบะซามา
๑๐.๙ โรงเรียนบานกวาลอซีรา
๑๐.๑๐ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก – ลก
๑๐.๑๑ โรงเรียนบานตือระมิตรภาพที่ ๑๗๒
๑๐.๑๒ โรงเรียนสุไหงโก – ลก
๑๐.๑๓ โรงเรียนเทศบาล ๔
๑๐.๑๔ โรงเรียนบานซรายอ
๑๐.๑๕ โรงเรียนบานสุไหงโก – ลก
๑๐.๑๖ โรงเรียนเทศบาล ๓
๑๐.๑๗ โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๐.๑๘ โรงเรียนเทศบาล ๒
๑๑. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑๑.๓๒ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ทาอ อ น
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๑๑.๑ กูโบรบานกูแบอีแก
๑๑.๒ มัสยิดนูรูฮูดา (บานโคกกูยิด)
๑๑.๓ มัสยิดอารอหมาน
๑๑.๔ มัสยิดบานโตะเวาะ
๑๑.๕ มัสยิดนูรูลอิสลาม
๑๑.๖ กูโบรบานลาแล
๑๑.๗ มัสยิดอารอฮีมปาดังยอ
๑๑.๘ มัสยิดปูโยะ

๑๘
๑๑.๙ มัสยิดฮีดายาตุลฎีนียะห
๑๑.๑๐ มัสยิดนูรุลฮูดา (บานมูโนะ)
๑๑.๑๑ มัสยิดนูรุลยามาล
๑๑.๑๒ มัสยิดดารุซาลาม
๑๑.๑๓ มัสยิดอัลเราะหมานียะห
๑๑.๑๔ กูโบรลูโบะซามา
๑๑.๑๕ มัสยิดอัลฮิหซัน
๑๑.๑๖ มัสยิดดาแลกอตอ และกูโบรบานกวาลอซีรา
๑๑.๑๗ มัสยิดอิสละ
๑๑.๑๘ มัสยิดอัตตักวา
๑๑.๑๙ สํานักสงฆทักษิณธาราสวรรค
๑๑.๒๐ กูโบรกือดาบารู
๑๑.๒๑ วัดชลเฉลิมเขต และปาชาวัดชลเฉลิมเขต
๑๑.๒๒ มัสยิดอัลอักรอม
๑๑.๒๓ มัสยิดอัซซอมานียะห (กือดาบารู)
๑๑.๒๔ มัสยิดอะหมาดียะห
๑๑.๒๕ มัสยิดปากีสถาน
๑๑.๒๖ กูโบรใหญสุไหงโก – ลก (สุสานอิสลาม) และบาราเซาะหกูโบรใหญสุไหงโก – ลก
๑๑.๒๗ มัสยิดอัลยมอียะห อิลฮาซานียะห
๑๑.๒๘ วัดเทพวิมล
๑๑.๒๙ มัสยิดอัล – ราซิดดิน
๑๑.๓๐ วัดทองดีประชาราม และปาชาวัดทองดีประชาราม
๑๑.๓๑ สุสานจีน (สุขาวดีสุไหงโก – ลก)
๑๑.๓๒ วัดขวัญประชา
๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๓๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๒.๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
๑๒.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปูโยะ
๑๒.๓ ที่ดินราชพัสดุ
๑๒.๔ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูโนะ สํานักงานชลประทานที่ ๑๒

๑๙
๑๒.๕ ชุดเฝาตรวจชายแดนที่ ๔๑๑๒
๑๒.๖ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ
๑๒.๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมูโนะ
๑๒.๘ สถานีตํารวจภูธรตําบลมูโนะ
๑๒.๙ สํานักงานขนสงนราธิวาส (สาขาสุไหงโก – ลก)
๑๒.๑๐ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปาเสมัส
๑๒.๑๑ ดานกักกันสัตวระหวางประเทศ ดานสุไหงโก – ลก
๑๒.๑๒ บานพักครูโรงเรียนสุไหงโก – ลก
๑๒.๑๓ หนวยงานชางกลโครงการชลประทานมูโนะ (ตอนปาเสมัส)
๑๒.๑๔ บานพักดานตรวจพืชสุไหงโก – ลก
๑๒.๑๕ แปลงทดลองเพาะชําของโรงเรียนสุไหงโก – ลก
๑๒.๑๖ บานพักครูโรงเรียนสุไหงโก – ลก
๑๒.๑๗ ที่วาการอําเภอสุไหงโก – ลก สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสุไหงโก – ลก
๑๒.๑๘ โรงพยาบาลสุไหงโก – ลก และหนวยกามโรคและโรคเอดส อําเภอสุไหงโก – ลก
๑๒.๑๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส
๑๒.๒๐ ดานศุลกากรสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๑ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๒ หนวยบริการนักทองเที่ยวอําเภอสุไหงโก – ลก กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
ดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก – ลก และดานตรวจศุลกากรสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๓ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๔ สถานีตํารวจภูธรอําเภอสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๕ ดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๖ ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขาสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๗ หมวดการทางสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๘ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสุไหงโก – ลก
๑๒.๒๙ ที่ทําการไปรษณียสุไหงโก – ลก
๑๒.๓๐ สํานักงานการประปาสุไหงโก – ลก
๑๒.๓๑ ที่ทิ้งขยะเทศบาลตําบลสุไหงโก – ลก (เดิม)

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๖๐
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ และถนนสาย
ปาดังยอ – มูโนะ เริ่มตนจากถนนสายบานลูโบะลือซง – บานปาดังยอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิ ศ ใต ตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต และทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนสายปาดังยอ – มูโนะ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๗
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิ ม บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๕๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๒) บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๕๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนทรายทอง ๒
ที่บริเวณหางจากถนนทรายทอง ๒ บรรจบกับถนนทรายทอง ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
ถนนทรายทอง ๒ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกใต และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนานกับแมน้ํา โก – ลก ฝง ตะวัน ตก ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับถนนทรายทอง ๕
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนเจริญ เขต ไปทางทิศใต และทิศตะวัน ออกเฉียงใตต ามแนว
ถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนานกับแมน้ําโก – ลก ฝงตะวันตก ระยะประมาณ ๒,๓๘๐ เมตร
บรรจบถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑) ที่บ ริเวณหางจากถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๑)
บรรจบกั บ ถนนเจริ ญ เขต ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ค ๑)
ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนานกับแมน้ําโก – ลก
ฝ ง ตะวั น ตก ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนเจริ ญ เขต ซอย ๗ (ถนนสาย ข ๙)

๒
ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนเจริ ญ เขต ซอย ๗ (ถนนสาย ข ๙) บรรจบกั บ ถนนเจริ ญ เขต
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเจริญเขต ซอย ๗ (ถนนสาย ข ๙) ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ขนานกั บ แม น้ํ า โก – ลก ฝ ง ตะวั น ตก
ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร บรรจบกับถนนชลธารเขต ที่บริเวณหางจากถนนชลธารเขตบรรจบกับถนนเจริญเขต
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนชลธารเขต ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร
ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ขนานกั บ แม น้ํ า โก – ลก ฝ ง ตะวัน ตก ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนเอเชีย ๑๘ ที่บริเวณหางจากถนนเอเชีย ๑๘ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๕)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเอเชีย ๑๘ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จํานวน ๙ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนทรายทอง ซอย ๓
เริ่ ม ต น จากทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม
จนบรรจบกับถนนทรายทอง ๑
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ และถนนรักษชนะอุทิศ
และถนนโครงการกํ า หนดใหก อ สร า งใหม เริ่ม ต น จากทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ไปทางทิ ศ ใต
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ตัดกับถนนทรายทอง ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ตัดกับถนนเอเชีย ๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนประชาวิวัฒน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรักษชนะอุทิศ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร ตัดกับทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
บรรจบกับถนนเจริญเขต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนเจริญเขตที่บริเวณถนนเจริญเขตบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕)
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจาก
ถนนทรายทอง ๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ก ๔
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทรายทอง ๑ เริ่มตนจาก
ถนนทรายทอง ๑ ที่บ ริเวณหางจากถนนทรายทอง ๑ ตัด กับถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒)
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนทรายทอง ๑ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนไม ป รากฏชื่ อ
และถนนโครงการกําหนดใหก อสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนเอเชีย ๑๘ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร
บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนชลธารเขต

๓
ถนนสาย ข ๖ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจาก
ถนนเจริ ญ เขต ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนเดิ ม จนบรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ
(ถนนสาย ข ๕)
ถนนสาย ข ๗ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๕๖ (ถนนสาย ง) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๖ (ถนนสาย ง)
บรรจบกับทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๖
(ถนนสาย ง) ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร
จนบรรจบกั บ ทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ที่ บ ริ เ วณห า งจากทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
บรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนไม ป รากฏชื่ อ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนประชาวิวัฒน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร ไปทางทิ ศใต ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร ตั ดกั บ
ถนนสาย ข ๙ ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสาย ข ๙ บรรจบกั บ ถนนเจริ ญ เขต ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามแนวถนนสาย ข ๙ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
จนบรรจบกั บ ทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ที่ บ ริ เ วณห า งจากทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
บรรจบกั บ ถนนเจริ ญ เขต ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร
ถนนสาย ข ๙ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ถนนเจริ ญ เขต ซอย ๗
และถนนไม ป รากฏชื่ อ และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนนสาย ก ๕
ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเจริญเขต ซอย ๗ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร
บรรจบกับถนนเจริญเขต ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ข ๘ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๘
บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ข ๘
ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนรักษชนะอุทิศ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณหางจากถนนรักษชนะอุทิศ (ถนนสาย ข ๒)
บรรจบกับถนนประชาวิวัฒน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรักษชนะอุทิศ (ถนนสาย ข ๒)
ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจาก
ถนนเจริญเขต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ก ๕

๔
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑
ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงชนบท นธ. ๔๐๓๑ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๐๗๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนนเจริ ญ เขต ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนเจริ ญ เขต
บรรจบกั บ ถนนไมป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๕) ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉีย งใตต ามแนวถนนเจริญ เขต
ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย คือ เปนถนนเดิมกําหนดให
ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๖ เริ่มตนจากแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔,๒๗๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๗

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตําบลปูโยะ ตําบลมูโนะ ตําบลปาเสมัส และตําบลสุไหงโก - ลก อําเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส
เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางในการพัฒ นา และดํา รงรัก ษาเมือ งและบริ เ วณที่เกี่ ย วข้ องหรื อชนบท ในด้ า นการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

