
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ จังหวัดยะลา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวม 
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายตามศักยภาพของพื้นที่ 
เพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้ม่ันคงและยั่งยืน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเมืองและชนบทให้ทําหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน 
และเชื่อมโยงพื้นที่อย่างทั่วถึง 

(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชนท์ี่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท

ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 

เพื่อการนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้น

ทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
สถาบันราชการ  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๗) สถาบันการศึกษา 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  และวนเกษตร 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรี  ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  
ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา   
ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๒) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๓) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรี  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรี  ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  
ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา   
ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หรือการสาธารณูปโภค
เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชนท์ี่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
เท่านั้น 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  และการอยู่อาศัยในอาคารประเภทบ้านเดี่ยวซ่ึงมิใช่การจัดสรรที่ดิน  โดยมีขนาดพื้นที่
อาคารไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร   
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การประมง  การอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ําจืด  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และการสาธารณูปโภคเท่านั้น  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่กําหนด 
ที่จับสัตว์น้ําประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี ้

 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ได้ ได้

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้ ได้

     หรือคลังสินค้า

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จาก ได้

     กะลามะพร้าว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา

พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรมประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้

(๔) การดูดทราย ได้

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ได้ ได้

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือ ได้ ได้ ได้

     มันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น พาสเจอร์ไรส์ ได้ ได้ ได้

     หรือสเตอริไลส์

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเหือดแห้ง

ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่น

ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ได้ ได้

     ซึ่งมิใช่อ้อย

โรงงานจําพวกที่

๔

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้ ได้

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ได้

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทํา ได้

เยื่อกระดาษ

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการ ได้ ได้

เกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้

(๒) การทําเบียร์ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําน้ําอัดลม ได้ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น ได้ ได้

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos)

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้

หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้

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

     อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้

     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้ ได้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือป่า

(๓) การทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา หรือการทํายาง ได้ ได้

     ให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ

(๔) การทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือยางสังเคราะห์

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ

หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน ได้

     ลําเลียงหรือระบบท่อลม

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้

     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง

     หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้

     ปูนปลาสเตอร์

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือปล่องไฟ

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๙) การทําเครื่องใช้เล็กๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้

(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร

สําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําไม้วีเนียร์

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines)

     หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     Forging Machines)

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องดึงรีดโลหะ

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เครื่องมือกล

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ได้ ได้ ได้ ได้

เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว

การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล

หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่

เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ

เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ

หรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้อง

ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า

เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาห์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือ

หลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets or ได้ ได้ ได้ ได้

     Receptacles) สวิตช์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ 

     สายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ได้ ได้ ได้ ได้

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์       

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา

ด้วยการถ่ายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

๑๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี ได้ ได้ ได้ ได้

ดังกล่าว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้

การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ

หรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้

ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน ได้ ได้ ได้

     ดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ            ลําดับที่                 หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                        ได้                      หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                        โรงงานจําพวกที่      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดยะลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลําใหม  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองยะลาดานเหนือ  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองยะลาดานตะวันออก  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองยะลาดานใต  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองยะลาดานตะวันตก  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖๕  จนบรรจบกับหลักเขต 
เทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตที่  ๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลยะหา  หลักเขตท่ี  ๑ 



 

๒ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ   
หลักเขตท่ี  ๑  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ  หลักเขตที่  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ  หลักเขตที่  ๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ  หลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ   
หลักเขตท่ี  ๔  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ  หลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานใต จดเสนตรงที่ เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ   
หลักเขตท่ี  ๕  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ  หลักเขตที่  ๖   
และไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ  หลักเขตท่ี  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ   
หลักเขตท่ี  ๗  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลกายูบอเกาะ  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตท่ี  ๔  และหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๕   
ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตท่ี  ๖  และหลักเขตท่ี  ๗ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๗   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตท่ี  ๙  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตก   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตท่ี  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริม่จากหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๑๐   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออก   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขต 
เทศบาลตําบลโกตาบารู  หลักเขตที่  ๑๓  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู   
หลักเขตที่  ๑๔  และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลบันนังสตา  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบันนังสตา  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลบันนังสตา  หลักเขที่  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบันนังสตา  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลบันนังสตา  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบันนังสตา  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตาํบลบันนังสตา  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบันนังสตา  หลักเขตที่  ๑ 



 

๓ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตที่  ๑   
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตท่ี  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศใต   
จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตท่ี  ๔  และหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตที่  ๕   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  และ 
หลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตที่  ๘   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลคอกชาง  หลักเขตที่  ๙  และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองเบตง  ดานเหนือ  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองเบตง  ดานตะวันออก  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองเบตง  ดานใต  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองเบตง  ดานตะวันตก  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  ฟากตะวันตก 
และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ยล.  หมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  เปนระยะ   
๒,๙๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  ฟากตะวันออก 
และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ยล.  หมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  เปนระยะ   
๙๕๐  เมตร 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๔ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปะแตกับตําบลบาโระ   
เขตปฏิรูปที่ดินที่รกรางวางเปลาพ้ืนที่กั้นออกปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลปะแตกับตําบลละแอ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสะเอะกับตําบลปุโรง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสะเอะกับตําบลกรงปนัง   
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสะเอะกับตําบลตาเนาะปูเตะ เสนแบงเขตการปกครองระหวาง 
ตําบลหวยกระทิงกับตําบลตาเนาะปูเตะ เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหวยกระทิงกับตําบลตล่ิงชัน   
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหวยกระทิงกับตําบลบาเจาะ และแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบันนังสตากับตําบล 
เขื่อนบางลาง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบันนังสตากับอําเภอธารโต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปากาโสด ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบันนังสตากับ 
ตําบลถ้ําทะลุ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 
อําเภอยะหากับอําเภอกาบัง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๘ และหมายเลข ๕.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 
มีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล และบริเวณหมายเลข ๗.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบาละกับตําบลกาบัง 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากาบัง 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากาบัง 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลา 
 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบาละกับตําบลกาบัง 
  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกาบังกับอําเภอยะหา   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปากาบัง 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  หมายเลข  ๕.๘  และหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว 

เปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล 
 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบันนังสตากับอําเภอกรงปนัง   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากาลอ 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดนราธิวาส 
  ดานใต จดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา ปาฮาลาและปาบาลา  แนวเขต 

อุทยานแหงชาติบางลาง  อางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบันนังสตา 
กับอําเภอธารโต 



 

๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเขื่อนบางลางกับ 
ตําบลบันนังสตา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบันนังสตากับตําบลบาเจาะ และแมน้ําปตตานี   
ฝงตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากาบัง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากาบัง 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปากาบัง 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลา 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๐  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลถ้ําทะลุกบัตําบลบันนังสตา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปากาโสด 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบันนังสตา  กับอําเภอธารโต 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ  และ 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธารโตกับอําเภอบันนังสตา 
  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธารโตกับอําเภอบันนังสตา   

และอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอธารโตกับอําเภอเบตง 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตการปกครอง 

ของจังหวัดยะลา 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
  ดานตะวันออก จดอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
  ดานใต จดอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
  ดานตะวันตก จดอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติบางลาง  และเขตรักษาพันธุสัตวปา   

ปาฮาลาและปาบาลา 



 

๖ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตการปกครองของ 
จังหวัดยะลา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลอัยเยอรเวงกับตําบลยะรม  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาเบตง  เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเบตง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖๒  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ   
และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองเบตง  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเบตง  เขตปฏิรูปท่ีดิน  ปาเบตง   
และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแนวเขตการปกครองของจังหวัดยะลา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๕.๑๑   
ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล  บริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   
และบริเวณหมายเลข  ๗.๑๓  และหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลยะรมกับตําบลอัยเยอรเวง 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตการปกครองของ 

จังหวัดยะลา 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนแนวเขตการปกครองของ 

จังหวัดยะลา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเบตง 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา  เสนแบงเขต 

การปกครองระหวางตําบลยะรมกับตําบลเบตง  เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเบตง  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปาเบตง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๕  หมายเลข  ๗.๑๖  และหมายเลข  ๗.๑๗   
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 
เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาตันหยงกาลอ  เขตปฏิรูปท่ีดิน   
ปาตนหยงกาลอ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาใหญ  อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว  และแนวเขต 
ผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานี 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานี  แนวเขตผังเมืองรวมเมืองยะลาดานตะวันตก  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และแมน้ําปตตานี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปุโรงกับตําบลสะเอะ   
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลละแอกับตําบลปะแต  เขตปฏิรูปท่ีดิน  ท่ีรกรางวางเปลา  พ้ืนท่ีกันออก   
ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบาโระกับตําบลปะแต  เขตปฏิรูปที่ดิน   
ปากานัง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกาบังกับตําบลบาละ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
ปากาบัง 



 

๗ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

บริเวณหมายเลข  ๕.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล  และบริเวณหมายเลข  ๗.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานี 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตอุทยานแหงชาติบูโด - สุไหงปาดี  และเขตปฏิรูปที่ดิน   

ปาจะกวะ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดยะลากับจังหวัดนราธิวาส  เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากาลอ  และ 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาลากะ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลากะ  เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาสงวนแหงชาติ   

ปาเทือกเขากาลอ  และปาสงวนแหงชาติ  ปาลากะ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากาลอ   

เขตเทศบาลตําบลโกตาบารู  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบันนังสตากับอําเภอกรงปนัง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกรงปนังกับตําบลสะเอะ   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลกรงปนังกับตําบลปุโรง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองยะลา 

กับอําเภอกรงปนัง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลสะเตงนอกกับตําบลหนาถ้ํา  และแนวเขตผังเมืองรวม 

เมืองยะลาดานตะวันตก  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาตนหยงกาลอ 

 ๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาจะกวะ 

 ๕.๓ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาจะกวะ 

 ๕.๔ เขตปฏิรูปที่ดิน  ที่รกรางวางเปลา  พ้ืนที่กันออกปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ๕.๕ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเทือกเขากาลอ  และปาลากะ 

 ๕.๖ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเทือกเขากาบัง 

 ๕.๗ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเทือกเขากาลอ  และปาลากะ 

 ๕.๘ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาลาบู  และปาถ้ําทะลุ 

 ๕.๙ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปากาบัง 

 ๕.๑๐ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาลาบู  และปาถ้ําทะลุ 

 ๕.๑๑ เขตปฏิรูปที่ดิน  ปาเบตง 



 

๘ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  ฟากตะวันตก 
และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ยล.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  เปนระยะ   
๓,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข  ๔๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  ฟากตะวันออก 
และฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ยล.  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 

 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว 
 ๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาใหญ 
 ๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาตันหยงกาลอ 
 ๗.๔ อุทยานแหงชาติบูโด - สุไหงปาดี 
 ๗.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสกายอกูวิง 
 ๗.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาลากะ 
 ๗.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปากาบัง 
 ๗.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขากาลอ 
 ๗.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาลาบูและปาถ้ําทะลุ 
 ๗.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปากาโสด 
 ๗.๑๑ เขตรักษาพันธุสัตวปา  ปาฮาลาและปาบาลา 
 ๗.๑๒ อุทยานแหงชาติบางลาง 
 ๗.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเบตง 
 ๗.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาบูกิ๊ตตํามะซูและปาบูกิ๊ตตือแล 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  อางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 
 ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดยะลา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สิ่งแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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