
รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 

 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ตามท่ีได้ก าหนดไว้
ในข้อ ๖ คือ 
 

 ๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๑ ถึงหมายเลข ม. ๑ - ๒๐ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน 
ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมือง มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

  ม. ๑ - ๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่งเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ 
     ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ 
     ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ 
     ด้านตะวันตก  จดคลองพลเอกอาทิตย์ก าลังเอก ฝั่งตะวันออก และเส้นขนาน
ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ 
 

  ม. ๑ - ๒ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๓,๒๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันออก จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ 
 

  ม. ๑ - ๓ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท สข.  ๔๐๐๙ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบท 
สข. ๔๐๐๙ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร 
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๒ 

 
     ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท 
สข. ๔๐๐๙ 
     ด้านใต้   จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงชนบท สข.  ๔๐๐๙ ที่จุดซึ่ ง 
ทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท 
สข. ๔๐๐๙ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท 
สข. ๔๐๐๙ 
 

  ม. ๑ - ๔ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๒๐๖๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันออก จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงชนบท สข. ๓๐๔๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ 
 

  ม. ๑ - ๕ ด้านเหนือ  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งใต้ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก  
เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ 
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๒ 
     ด้านตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ 
ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘  
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๘ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
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๓ 

 
  ม. ๑ - ๖ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ ฟากใต้ ที่ดินบริเวณ
เขาตังกวน และที่ดินบริเวณเขาน้อย  
     ด้านตะวันออก จดถนนราชด าเนิน ฟากตะวันตก ถนนชลาทัศน์ ฟากใต้
และฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนชลาทัศน์ ที่จุดซึ่งถนนชลาทัศน์บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ และ
ชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๐๙ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๐๙ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓๐๙ ที่ดินบริเวณเขารูปช้าง เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก และทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันออก 
 

  ม. ๑ - ๗ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางรถไฟสายใต้
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ 
เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๑ 
     ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๑ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๑ บรรจบกับทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๑ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๕๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓ เป็นระยะ ๙๕๐ เมตร 
     ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๓ และเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓ บรรจบกับทางรถไฟสายใต้ 
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับทางรถไฟสายใต้ 
 

  ม. ๑ - ๘ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที่จุดซึ่ง
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ คลอง ร.๑ 
ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๔ ฟากใต้  
     ด้านตะวันออก จดถนนสายน้ าน้อย - ท่านางหอม ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท 
สข. ๓๐๐๕ ฟากตะวันตก ถนนพรุเตาะ - ทุ่งงาย ฟากตะวันตก ถนน อบจ.สข. ๒๐๓๙ ฟากตะวันตก 
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปุณณกัณฑ์ เส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ และเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ 
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๔ 

 
     ด้านใต้   จดเส้นตั ้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที ่จุดซึ ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ เป็นระยะ ๗,๐๐๐ เมตร  
     ด้านตะวันตก จดคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ล. ๑ - ๓ และหมายเลข ล. ๑ - ๔ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
และค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ กรมทหารราบที่ ๕ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ 
 

  ม. ๑ - ๙  ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒๐๘ และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ.สข. ๒๐๑๐ 
     ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับทางรถไฟสายใต้ 
     ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๘ ฟากเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๘ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๘ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๒๐๑๐ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๘ เป็นระยะ ๑,๒๐๐ เมตร 
 

  ม. ๑ - ๑๐ ด้านเหนือ  จดทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้   
     ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท 
สข. ๒๐๓๐  
     ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ 
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช.สข. ๔๐๔๖ 
 

  ม. ๑ - ๑๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ 
     ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ บรรจบกับคลองลึก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ เป็นระยะ ๓,๕๐๐ เมตร  
     ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับคลองน้ าเค็ม และเส้นขนาน
ระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ 
     ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๖ ฟากใต้ และคลองลึก ฝั่งตะวันออก 
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๕ 

 
  ม. ๑ - ๑๒ ด้านเหนือ  จดคลองเทพา ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก จดคลองเทพา ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ บรรจบกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ ทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางรถไฟสายใต้บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร 
และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางรถไฟสายใต้บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร  
 

ม. ๑ - ๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ 
     ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
     ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒  
     ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
 

  ม. ๑ - ๑๔ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ 
     ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ 
     ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ 
     ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ไปทางทิศตะวันตก  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
 

  ม. ๑ - ๑๕ ด้านเหนือ  จดเส้นตั ้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที ่จุดซึ ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ บรรจบกับคลองปริก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
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     ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ 
     ด้านใต้   จดคลองปริก ฝั่งเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก 
 

  ม. ๑ - ๑๖ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนชายควน 
และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ 
     ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
     ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๕๔ และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร ์
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๗ 
 

  ม. ๑ - ๑๗ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที่จุดซึ่ ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันออก จดคลองสะเดา ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔  
     ด้านใต้   จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที่จุดซึ่ ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๔๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เป็นระยะ ๓,๕๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ และคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก 
 

  ม. ๑ - ๑๘ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๕ ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันออก จดคลองเทพา ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๕ ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร  
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ 
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  ม. ๑ - ๑๙ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๔๓ ฟากใต้ และเส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒๔๓ 
     ด้านตะวันออก จดคลองใหญ ่ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนไม่ปรากฏชื่อ และเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ 
 

 ม. ๑ - ๒๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ 
     ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว และต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ด้านใต้   จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลส านักขาม  
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ 
 

 ๒.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข ม. ๒ - ๑ ถึงหมายเลข ม. ๒ - ๔ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

  ม. ๒ - ๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร  
     ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘  
     ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๓,๒๐๐ เมตร 
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๘ 

 
     ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ 
 

  ม. ๒ - ๒ ด้านเหนือ  จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้   จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันออก 
 

  ม. ๒ - ๓ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ ฟากใต้ คลองพะวง 
ฝั่งตะวันออก ทะเลสาบสงขลา ฝั่งใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก 
     ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๗ และเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สข. ๒๐๓๑ 
     ด้านใต้   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนปุณณกัณฑ ์จนบรรจบเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สข. ๒๐๓๑ 
และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปุณณกัณฑ์ 
     ด้านตะวันตก  จดถนน อบจ.สข. ๒๐๓๙ ฟากตะวันออก ถนนพรุเตาะ - ทุ่งงาย 
ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท สข. ๓๐๐๕ ฟากตะวันออก และถนนสายน้ าน้อย - ท่านางหอม ฟากตะวันออก 
 

  ม. ๒ - ๔  ด้านเหนือ  จดทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนน รพช.สข. ๔๐๔๖ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ 
และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สข. ๒๐๓๐ 
     ด้านตะวันออก  จดเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางรถไฟสายใต้ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ 
     ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ 
     ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ บรรจบกับถนน รพช.สข. ๔๐๔๖ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
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๙ 

 
 ๓.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข กผ. - ๑ ถึงหมายเลข กผ. - ๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลมีเส้นทแยง
สีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเมืองตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนที่ประกาศใช้บังคับ 
มีรายการดังต่อไปนี้ 
  กผ. - ๑  ที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพงเพชร - นาสีทอง 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘   
  กผ. - ๒  ที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัด
สงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๑ ถึงหมายเลข อ. ๑ - ๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

   อ. ๑ - ๑ ด้านเหนือ  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งใต ้
     ด้านตะวันออก  จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒๒๒ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ และ
เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ 
     ด้านตะวันตก  จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก 
 

  อ. ๑ - ๒ พ้ืนที่ในแนวเขตอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา ลงวันที่  
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อ. ๒ - ๑ ถึงหมายเลข อ. ๒ - ๓ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง 
ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

   อ. ๒ - ๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘  
     ด้านตะวันออก  จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก  
     ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ 
     ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
 

  อ. ๒ - ๒ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๘ ฟากใต ้
     ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับทางรถไฟสายใต้ 
     ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒๐๘ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
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๑๐ 

 
     ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๘ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐๘ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒๐๘ เป็นระยะ ๑,๔๐๐ เมตร 
 

  อ. ๒ - ๓ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท 
สข. ๑๐๕๘ 
     ด้านตะวันออก  จดเส้นตั ้งฉากกับทางหลวงชนบท สข.  ๑๐๕๘ ที่จุดซึ ่ง
ทางหลวงชนบท สข. ๑๐๕๘ บรรจบกับพ้ืนที่ในแนวเขตอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา 
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบท สข. ๑๐๕๘ 
เป็นระยะ ๑,๒๐๐ เมตร 

     ด้านใต้    จดทางหลวงชนบท สข. ๑๐๕๘ ฟากเหนือ 
     ด้านตะวันตก  จดพ้ืนที่ในแนวเขตอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคใต
จังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
 

 ๖. ทีด่ินในบริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๑ ถึงหมายเลข ก. ๑ - ๒๔ ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลฟางข้าว 
ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

   ก. ๑ - ๑ ด้านเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา 
     ด้านตะวันออก  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก 
     ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๓,๒๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ 
๓,๒๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ และเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ 
๑,๕๐๐ เมตร  
 

  ก. ๑ - ๒ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
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๑๑ 

 
     ด้านตะวันออก  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากใต้ 
เส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก และ
ทะเลสาบสงขลา ฝั่งเหนือ 
     ด้านตะวันตก  จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๔ ฟากใต้ ทางหลวงชนบท สข. ๒๐๘๒ 
ฟากตะวันออก ถนน อบจ.สข. ๒๐๘๕ ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๔ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน 
 

  ก. ๑ - ๓ ด้านเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งแพร และทะเลสาบสงขลา ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งเหนือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก 
และทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้    จดคลองรัตภูมิ ฝั่งเหนือ  
     ด้านตะวันตก จดที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
ก าแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเลียบ เขตปฏิรูปที่ดินตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบางเหรียง
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และทางรถไฟสายใต ้ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี ้ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๗ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน 
 

  ก. ๑ - ๔ ด้านเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา  
     ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ 
และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และคลองรัตภูมิ ฝั่งตะวันตก 
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๑๒ 

 
     ด้านใต้   จดคลองรัตภูมิ ฝั่งเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

  ก. ๑ - ๕ ด้านเหนือ  จดคลองรัตภูมิ ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตก และคลอง ร.๑ ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๔ 
     ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ฟากตะวันออก เขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบางเหรียง
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
ก าแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๙ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน และบริเวณหมายเลข 
อ. ๒ - ๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง 
 

  ก. ๑ - ๖ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๗ และที่ดินบริเวณเขารูปช้าง  
     ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓๐๙ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๐๙ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๓๐๙ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๐๙ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก 
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๑๓ 

 
     ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ฟากเหนือ ทางรถไฟสายใต้ 
ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ 
บรรจบกับถนน รพช.สข. ๔๐๔๖ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เป็นระยะ 
๑,๕๐๐ เมตร  
    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๗ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปุณณกัณฑ์ เส้นตรงที่ลากต่อจาก
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนปุณณกัณฑ์ จนบรรจบเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สข. ๒๐๓๑ เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท 
สข. ๒๐๓๑ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ 
 

  ก. ๑ - ๗ ด้านเหนือ  จดที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
ก าแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากตะวันตก
และฟากใต ้
     ด้านตะวันออก จดเส้นตรงลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เส้นขนานระยะ ๔,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
และคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๕ ฟากเหนือ และ
เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลปริก ต าบลปาดังเบซาร์ 
และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลปริก ต าบลปาดังเบซาร์ 
และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง และต าบลทุ่งหมอ ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ 
ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขาแก้ว เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ ต าบลท่าชะมวง 
และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
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๑๔ 

 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลคลองหลา 
ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ และต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ต าบลฉลุง ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากตะวันออก และคลองรัตภูมิ ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อป. - ๑๓ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว บริเวณ
หมายเลข ล. ๒ - ๓ และหมายเลข ล. ๒ - ๔ ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า สนามบินทุ่งค่าย กองบิน ๕๖ กองบิน ๕๖ 
กองทัพอากาศ และค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาที่ ๔ 
 

  ก. ๑ - ๘ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๐๙ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๐๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
     ด้านตะวันออก จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก  
     ด้านใต้    จดคลองน้ าเค็ม ฝั่งเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดคลองลึก ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับคลองน้ าเค็ม เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ บรรจบกับคลองลึก ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เป็นระยะ ๓,๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ คลองลึก ฝั่งตะวันตก ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ ฟากตะวันออก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓๐๙ ฟากตะวันออก 
  ทัง้นี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ก. ๑ – ๙ ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลฟางข้าว บริเวณหมายเลข ปก. - ๖ 
ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล บริเวณหมายเลข อป. - ๖ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว และหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ๔๑๒ กองทัพเรือ 
 

  ก. ๑ - ๙ พื้นที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๑ เลขที่ดิน ๑๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๗ 
เลขที่ดิน ๑๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๙ เลขที่ดิน ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๐ เลขที่ดิน ๓ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๙๗๑ เลขที่ดิน ๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๒ เลขที่ดิน ๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๓ เลขที่ดิน ๑๓โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๙๗๔ เลขที่ดิน ๒๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๕ เลขที่ดิน ๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๖ เลขที่ดิน ๒๙ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๗ เลขที่ดิน ๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๘ เลขที่ดิน ๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๙ เลขที่ดิน ๙ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๘๐ เลขที่ดิน ๑๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๘๑ เลขที่ดิน ๑๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๘๒ 
เลขที่ดนิ ๒๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๘๓ เลขที่ดิน ๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๘๔ เลขที่ดิน ๒๘ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๙๘๕ เลขที่ดิน ๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๘๖ เลขที่ดิน ๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๑ เลขที่ดิน ๑๗ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๓ เลขที่ดิน ๑๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๕ เลขที่ดิน ๒๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๐๑ 

Nathida_K
CODE4



๑๕ 

 
เลขที่ดิน ๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๐๔ เลขที่ดิน ๔๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๐๖ เลขที่ดิน ๔๕ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๐๐๘ เลขที่ดิน ๔๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๒ เลขที่ดิน ๕๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๔ เลขที่ดิน ๕๙ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๕ เลขที่ดิน ๖๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๖ เลขที่ดิน ๖๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๘ 
เลขที่ดิน ๖๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๙ เลขที่ดิน ๖๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๒๓ เลขที่ดิน ๗๔ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๐๓๑ เลขที่ดิน ๓๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๓๒ เลขที่ดิน ๓๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๓๓ เลขที่ดิน ๓๙ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๐๓ เลขที่ดิน ๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๑๑ เลขที่ดิน ๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๒๑๒ เลขที่ดิน ๘ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๓๙ เลขที่ดิน ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๕ เลขที่ดิน ๑๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๖ 
เลขที่ดิน ๑๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๕๐ เลขที่ดิน ๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๕๑ เลขที่ดิน ๔ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๔๕๓ เลขที่ดิน ๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๙๕ เลขที่ดิน ๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๔๐ เลขที่ดิน ๕๑ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๔๔๔ เลขที่ดิน ๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕๐ เลขที่ดิน ๑๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕๓ เลขที่ดิน ๔๐ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕๔ เลขที่ดิน ๘๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕๕ เลขที่ดิน ๘๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕๖ 
เลขที่ดิน ๘๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕๗ เลขที่ดิน ๘๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๕๘ เลขที่ดิน ๘๕ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๙๔๖๐ เลขที่ดิน ๙๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๖๑ เลขที่ดิน ๙๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๖๓ เลขที่ดิน ๑๐๐ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๖๙ เลขที่ดิน ๑๑๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๒ เลขที่ดิน ๑๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๓ 
เลขที่ดิน ๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๔ เลขที่ดิน ๔๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๕ เลขที่ดิน ๕๒ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๙๔๗๖ เลขที่ดิน ๕๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๗ เลขที่ดิน ๖๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๘ เลขที่ดิน ๗๓ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๙ เลขที่ดิน ๘๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๘๐ เลขที่ดิน ๘๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๘๑ 
เลขที่ดิน ๑๐๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๘๒ เลขที่ดิน ๑๑๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๘๓ เลขที่ดิน ๑๑๑ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๔๘๕ เลขที่ดิน ๑๑๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๘๖ เลขที่ดิน ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๙๗ เลขที่ดิน ๑๓ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๙๘ เลขที่ดิน ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๙๙ เลขที่ดิน ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๐๐ เลขที่ดิน ๒ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๐๑ เลขที่ดิน ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๐๒ เลขที่ดิน ๑๑๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๐๕ 
เลขที่ดิน ๑๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๓๔ เลขที่ดนิ ๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๓๗ เลขที่ดิน ๕ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๑๓๙ เลขที่ดิน  ๑๒๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๗๘ เลขที่ดิน ๑๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๙๖ เลขที่ดิน ๘๘ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๙๗ เลขที่ดิน ๑๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๙๘ เลขที่ดิน ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๙๙ 
เลขที่ดิน ๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๐๐ เลขที่ดิน ๑๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๐๑ เลขที่ดิน ๑๒๑ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๐๒ เลขที่ดิน ๑๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๗๕ เลขที่ดิน ๒๖ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๔๗๖ เลขที่ดิน ๑๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๖๐๕ เลขที่ดิน ๒๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๖๐๖ เลขที่ดิน ๓๐ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๖๐๗ เลขที่ดิน ๒๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๖๐๘ เลขที่ดิน ๒๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๖๐๙ 
เลขที่ดิน ๒๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๖๑๐ เลขที่ดิน ๒๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๖๒๑ เลขที่ดิน ๓๑ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๗๕๖๒๒ เลขที่ดิน ๓๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๕๕ เลขที่ดิน ๒๘ โฉนดที่ดินเลขท่ี ๗๗๒๕๖ เลขที่ดิน ๓ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๕๗ เลขที่ดิน ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๕๘ เลขที่ดิน ๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๕๙ 
เลขที่ดิน ๒๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๖๑ เลขที่ดิน ๒๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๖๒ เลขที่ดิน ๓๓ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๗๗๒๗๐ เลขที่ดิน ๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๗๑ เลขที่ดิน ๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๗๖ เลขที่ดิน 
๒๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๒๘๖ เลขที่ดิน ๓๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๓๐๓ เลขที่ดิน ๖ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๗๓๐๙ เลขที่ดิน ๒๕ น.ส.๓ ก. เลขท่ี ๒๓๑๗ เลขที่ดิน ๓๙ น.ส.๓ ก. เลขท่ี ๒๑๑๑ เลขที่ดิน ๖ น.ส.๓ ก. 
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๑๖ 

 
เลขที่ ๒๑๑๔ เลขที่ดิน ๑๖ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๗๓๙ เลขที่ดิน ๙๑ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๔๓๕ เลขที่ดิน ๔๓ 
น.ส.๓ ก. เลขท่ี ๒๔๓๖ เลขที่ดิน ๔๔ และ น.ส.๓ ก. เลขท่ี ๒๔๓๗ เลขที่ดิน ๔๕ 
  

  ก. ๑ - ๑๐ ด้านเหนือ  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องทีต่ าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากตะวันตก และ
เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ ต าบลท่าชะมวง และต าบล
ก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลคลองหลา  
ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ และต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง 
ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ด้านใต้    จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  
ในท้องที่ต าบลเขาพระ ต าบลท่าชะมวง และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา 
อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลคลองหลา ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ และ
ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
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๑๗ 

 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ด้านตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง 
และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

  ก. ๑ - ๑๑ ด้านเหนือ  จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้  
และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวัง  
ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว 
     ด้านตะวันออก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ 
ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเทือกเขาแก้ว 
     ด้านใต้    จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา 
     ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา 
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๑๘ 

 
  ก. ๑ - ๑๒ ด้านเหนือ  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ด้านตะวันออก จดคลองรัตภูมิ ฝั่งตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว 
     ด้านใต้    จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากตะวันตก 
     ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบล
ท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบล
เขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาทุ่งเปราะ และ
ป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด 
และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน 
และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก. - ๔ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล 
และบริเวณหมายเลข อป. - ๔ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
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๑๙ 

 
  ก. ๑ - ๑๓ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ บรรจบกับถนน รพช.สข. ๔๐๔๖ 
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ 
๑,๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ และเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่ง
ทางรถไฟสายใต้บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓   
     ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ ฟากตะวันตก คลองลึก 
ฝั่งตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ และคลองนาทวี ฝั่งตะวันตก  
     ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ฟากเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน 
ป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปริก 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลแค 
ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางหลวงชนบท สข. ๓๐๑๙ ฟากเหนือ ที่ดินในบริเวณกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ คลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เป็นระยะ ๗,๐๐๐ เมตร และเส้นขนาน
ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
  ทั้งนี ้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ก.  ๑ - ๑๖ ที ่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลฟางข้าว บริเวณ
หมายเลข ปก. - ๖ และหมายเลข ปก. - ๘ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล และ
บริเวณหมายเลข อป.- ๗ หมายเลข อป. - ๑๗ และหมายเลข อป. - ๑๘ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้น
ทแยงสีขาว 
 

  ก. ๑ - ๑๔ ด้านเหนือ  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก จดคลองเทพา ฝั่งตะวันตก เส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นตั้งฉากกับ
ทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางรถไฟสายใต้บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางรถไฟสายใต้
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 
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๒๐ 

 
๓๐๐ เมตร ทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๘๕ บรรจบกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ 
เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลล าไพล 
และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าก าช า ต าบลบ่อทอง ต าบลปุโละปุโย ต าบลคอลอตันหยง อ าเภอหนองจิก 
ต าบลพ่อมิ่ง อ าเภอปะนาเระ ต าบลแป้น ต าบลปะเสยะวอ ต าบลบือเระ อ าเภอสายบุรี ต าบลกอล า  
ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และต าบลปากบาง อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 
๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินเภา และเขตปฏิรูปที่ ดินตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลสะพานไม้แก่น ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ และ
ต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลวังใหญ่ ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา และต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวั ดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
     ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ คลองนาทวี ฝั่งตะวันออก เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลท่าหมอไทร และต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบล
บ้านนา ต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ และต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนลัง 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก. - ๗ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล 
บริเวณหมายเลข อป. - ๘ หมายเลข อป. - ๙ หมายเลข อป. - ๑๐ หมายเลข อป. - ๑๑ หมายเลข อป. - ๑๕ 
หมายเลข อป. - ๑๖ และหมายเลข อป. - ๑๙ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว และค่ายลพบุรีราเมศวร์ 
กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ ๑๕ และกองพันทหารม้าที่ ๓๑ กองพลทหารราบที่ ๑๕ 
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๒๑ 

 
  ก. ๑ - ๑๕ ด้านเหนือ  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งใต้  
     ด้านตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะเหลาะหนัง เขตผังเมืองรวม
ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลา เขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลล าไพล และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าก าช า ต าบล
บ่อทอง ต าบลปุโละปุโย ต าบลคอลอตันหยง อ าเภอหนองจิก ต าบลพ่อมิ่ง อ าเภอปะนาเระ ต าบลแป้น 
ต าบลปะเสยะวอ ต าบลบือเระ อ าเภอสายบุรี ต าบลกอล า ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง ต าบลปะโด อ าเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี และต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี และเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
     ด้านใต้    จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลา 
     ด้านตะวันตก จดคลองเทพา ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๒๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลฟางข้าว 
 

  ก. ๑ - ๑๖ พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๑๓๗ เลขที่ดิน ๑๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๓๒ 
เลขที่ดิน ๒๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๓๓ เลขที่ดิน ๑๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๓๔ เลขที่ดิน ๑๓ โฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๗๙๒๔๐ เลขท่ีดิน ๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๔๑ เลขที่ดิน ๒๔ โฉนดที่ดินเลขท่ี ๗๙๒๘๑ เลขที่ดิน ๑ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๘๒ เลขที่ดิน ๑๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๘๓ เลขที่ดิน ๒๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๘๔ 
เลขที่ดิน ๒๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๘๕ เลขที่ดิน ๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๘๘ เลขที่ดิน ๒๕ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๗๙๒๘๙ เลขที่ดิน ๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๙๐ เลขที่ดิน ๑๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๙๑ เลขที่ดิน ๒๖ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๙๒ เลขที่ดิน ๒๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๙๓ เลขที่ดิน ๑๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๙๔ 
เลขที่ดิน ๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๐๐ เลขที่ดิน ๑๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๐๑ เลขที่ดิน ๒๖ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๗๙๓๐๒ เลขที่ดิน ๒๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๐๓ เลขที่ดิน ๒๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๐๔ เลขที่ดิน ๑๙ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๐๕ เลขที่ดิน ๑๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๐๖ เลขที่ดิน ๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๐๗ 
เลขที่ดิน ๑๘ หนังสือรับรองการท าประโยชนต าบลคู อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๒๔๐ เลขที่ดิน ๒๓๕ 
เลขที่ ๑๓๐๙ เลขที่ดิน ๓๔๐ เลขที่ ๑๖๑๐ เลขที่ดิน ๒๖๕ เลขที่ ๑๘๖๐ เลขที่ดิน ๓๙๓ และเลขที่ ๓๓๕๙ 
เลขที่ดิน ๔๔๗ 

 

  ก. ๑ - ๑๗ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๕ ฟากใต้ และเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลปริก ต าบลปาดังเบซาร์ และต าบลสะเดา 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลปริก ต าบลปาดังเบซาร์ และต าบลสะเดา 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
     ด้านตะวันออก จดคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก 
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๒๒ 

 
     ด้านใต้    จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลปริกกับต าบลสะเดา 
เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลปริก ต าบลปาดังเบซาร์ 
และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลปริก ต าบลปาดังเบซาร์ 
และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างต าบลทุ่งหมอกับต าบลปาดังเบซาร์  
     ด้านตะวันตก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ 
ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเทือกเขาแก้ว และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคลองหอยโข่ง  
อ าเภอคลองหอยโข่ง และต าบลทุ่งหมอ ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก. - ๑๑ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล 
 

  ก. ๑ - ๑๘ ด้านเหนือ  จดที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
พะตง - พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ฟากใต้  
     ด้านตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ 
เขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง และป่าควนสิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง และป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าคลองล่าปัง และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็น  
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลแค ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ด้านใต้    จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลปริกกับต าบลส านักแต้ว 
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลปริกกับต าบลสะเดา 
     ด้านตะวันตก จดคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันออก คลองปริก ฝั่งใต้ เส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ บรรจบกับคลองปริก ไปทางทิศเหนือ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร  
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๒๓ 

 
  ก. ๑ - ๑๙ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร 
และเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒  
     ด้านตะวันออก จดคลองนาทวี ฝั่งตะวันตก  
     ด้านใต้    จดคลองนาทวี ฝั่งเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ 
เขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง และป่าควนสิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง และป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองล่าปัง และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็น  
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลแค ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ปก. - ๘ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล 
 

  ก. ๑ - ๒๐ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕  
     ด้านตะวันออก จดคลองเทพา ฝั่งตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๕ 
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๙๕ ไปทางทิศใต ้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร  
     ด้านใต้    จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนก าแพง และเขตอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี  
เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งพอ และต าบลจะแหน อ าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
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๒๔ 

 
ในท้องที่ต าบลคูหา ต าบลทุ่งพอ และต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหา ต าบลเขาแดง 
และต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ด้านตะวันตก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนก าแพง และเขตอุทยานแห่งชาติ
สันกาลาคีรี เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหา ต าบลเขาแดง 
และต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าควนพน 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ก. ๑ – ๒๒ และหมายเลข ก. ๑ - ๒๓ ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาล
ฟางข้าว และบริเวณหมายเลข ปก. - ๑๐ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล  
 

  ก. ๑ - ๒๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ฟากใต ้
     ด้านตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนพน เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลสะพานไม้แก่น ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลวังใหญ่ 
ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา และต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนก าแพง  และป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าควนราสอ ป่าควนน้ าร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ  เขตปฏิรูปที่ดินตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหา ต าบลเขาแดง และต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ด้านใต้    จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ ่ง เป็นเส้น เขตการปกครอง
จังหวัดสงขลา 
     ด้านตะวันตก จดคลองใหญ่ ฝั่งตะวันออก เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหา ต าบลเขาแดง และต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ ฟากตะวันออก และคลองนาทวี 
ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้ ยกเว้นค่ายมหาจักรีสิรินธร หน่วยกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที ่๕  
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๒๕ 

 
  ก. ๑ - ๒๒ พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๔๘ เลขที่ดิน ๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๙๓ 
เลขที่ดิน ๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๙๔ เลขที่ดิน ๒๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๑๙๕ เลขที่ดิน ๒๕ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๓๕๓๒ เลขที่ดิน ๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๓๓ เลขที่ดิน ๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๓๔ เลขที่ดิน ๓๓ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๓๕ เลขที่ดิน ๓๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๓๖ เลขที่ดิน ๓๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๓๗ 
เลขที่ดิน ๕๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๓๘ เลขที่ดิน ๓๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๖๓ เลขที่ดิน ๓๑ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๓๘๕๘ เลขที่ดิน ๓๐ และหนังสือรับรองการท าประโยชนต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
เลขที่ ๕๑๒ เลขที่ดิน ๑๐๙ 

 

  ก. ๑ - ๒๓ พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๖๖ เลขที่ดิน ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๖๗ เลขที่ดิน ๕ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๐ เลขที่ดิน ๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๑ เลขที่ดิน ๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๓ 
เลขที่ดิน ๓๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๔ เลขที่ดิน ๓๒ และโฉนดที่ดินเลขท่ี ๓๐๗๕ เลขที่ดิน ๓๓   
 

  ก. ๑ - ๒๔ ด้านเหนือ  จดคลองนาทวี ฝั่งใต้ และคลองใหญ่ ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก จดคลองใหญ่ ฝั่งตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๑๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๔๓ 
เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓  
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหา ต าบลเขาแดง และต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จั งหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ ฟากตะวันตก 
     ด้านใต้    จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นเขตการปกครองจังหวัดสงขลา  
     ด้านตะวันตก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ 
เขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง และป่าควนสิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง และป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองล่าปัง 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อป. - ๒๕ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว 
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๒๖ 

 
 ๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ก. ๒ - ๑ ถึงหมายเลข ก. ๒ - ๓ ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลฟางข้าว 
ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

  ก. ๒ - ๑ ด้านเหนือ  จดที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
ก าแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘  
     ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ 
และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที่จุดซึ่ง
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
     ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากเหนือ  
     ด้านตะวันตก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ าแม่พรุ 
ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเหรง ป่าควนหนองหยี และป่าควนหัวแหวน เขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ ต าบลท่าชะมวง และต าบลก าแพงเพชร 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลคลองหลา ต าบล
คลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ และต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง 
ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๘๗ ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง และบริเวณหมายเลข อ. ๒ - ๓ 
ที่ก าหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง 
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๒๗ 

 
  ก. ๒ - ๒ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท สข. ๓๐๑๙ ฟากใต ้
     ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปริก 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลแค 
ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน ป่าควนแม่เขานา 
ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง 
     ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ฟากเหนือ 
     ด้านตะวันตก จดที่ดินในบริเวณกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
พะตง - พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  ก. ๒ - ๓ ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลทุ่งหมอกับต าบล
ปาดังเบซาร์ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลปริก 
ต าบลปาดังเบซาร์ และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลปริก ต าบล
ปาดังเบซาร์ และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างต าบลปริกกับต าบลสะเดา และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลปริกกับ
ต าบลส านักแต้ว 
     ด้านตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ 
เขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง และป่าควนสิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง และป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองล่าปัง และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว และต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ด้านใต้    จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นเขตการปกครองจังหวัดสงขลา 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ เขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง และป่าควนสิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง ป่าควนทางสยา 
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๒๘ 

 
ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองล่าปัง อ่างเก็บน้ าคลองสะเดา เขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว 
และต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ 
     ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นเขตการปกครอง
จังหวัดสงขลา เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ เป็นระยะ 
๑,๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๔ เส้นขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนชายควน เส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๒๗ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และ
ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว และเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง และต าบลทุ่งหมอ 
ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๑๗ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน  

 

 ๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อก. - ๑ ถึงหมายเลข อก. - ๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

  อก. - ๑  ด้านเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา 
     ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก เส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ เส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ คลองพลเอกอาทิตย์ก าลังเอก ฝั่งตะวันออก เส้นขนาน
ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๓,๒๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก 
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับ
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ถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ 
๓,๒๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนน อบจ.สข. ๑๐๕๙ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก ถนน อบจ.สข. ๒๐๖๕ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท สข. ๒๐๘๒ ฟากตะวันตก 
     ด้านใต้    จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๔ ฟากเหนือ 
     ด้านตะวันตก  จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันออก และเขตผังเมืองรวมด้าน
ตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ม. ๑ - ๓ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูอ่อน และบริเวณหมายเลข ปก. - ๑ 
และหมายเลข ปก. - ๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล 
 

  อก. - ๒  ด้านเหนือ  จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก  จดคลองพะวง ฝั่งตะวันตก 
     ด้านใต้    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ ฟากเหนือ คลอง ร.๔ ฝั่งเหนือ 
และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ 
     ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๖๕ ฟากตะวันออก และคลองอู่ตะเภา 
ฝั่งตะวันออก 
 

  อก. - ๓  ด้านเหนือ  จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก  จดคลองอู่ตะเภา ฝั่งตะวันตก และทางหลวงชนบท สข. ๔๐๖๕ 
ฟากตะวันตก 
     ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๔ 
     ด้านตะวันตก  จดคลอง ร.๑ ฝั่งตะวันออก 
 

 ๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ปก. - ๑ ถึงหมายเลข ปก. - ๑๕ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ปก. - ๑  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลแดนสงวน 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  ปก. - ๒  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเกาะใหญ่ 
กิ่งอ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  ปก. - ๓  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลควนรู 
อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ และต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบล
คูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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  ปก. - ๔  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าชะมวง 
และต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ปก. - ๕  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ 
ต าบลท่าชะมวง และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ 
และต าบลคลองหลา ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรู ปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ และต าบลฉลุง 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปก. - ๖  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่ต าบลจะโหนง ต าบลคลองเปียะ ต าบลนาหว้า ต าบลแค อ าเภอจะนะ ต าบลพิจิตร ต าบลนาหม่อม 
ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหม่อม และต าบลบ้านพรุ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปก. - ๗  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าหมอไทร 
และต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านนา ต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ และ
ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ปก. - ๘  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าขาว 
อ าเภอจะนะ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขต
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ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลแค ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ 
ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปก. - ๙  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคลองหอยโข่ง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง และต าบลทุ่งหมอ ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปก. - ๑๐ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลล าไพล 
และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าก าช า ต าบลบ่อทอง ต าบลปุโละปุโย ต าบลคอลอตันหยง อ าเภอหนองจิก 
ต าบลพ่อมิ่ง อ าเภอปะนาเระ ต าบลแป้น ต าบลปะเสยะวอ ต าบลบือเระ อ าเภอสายบุรี ต าบลกอล า  
ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และต าบลปากบาง อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปก. - ๑๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ 
ต าบลปริก ต าบลปาดังเบซาร์ และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งหมอ ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลปริก ต าบล
ปาดังเบซาร์ และต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปก. - ๑๒ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลสะพานไม้แก่น 
ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลวังใหญ่ ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา และต าบลคูหา 
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ปก. - ๑๓ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหา 
ต าบลเขาแดง และต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปก. - ๑๔ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  
ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว และต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปก. - ๑๕ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งพอ และ
ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลคูหา ต าบลทุ่งพอ และต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ล. ๑ - ๑ ถึงหมายเลข ล. ๑ - ๔  ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ล. ๑ - ๑ ด้านเหนือ  จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก  
     ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับถนนชลาทัศน์ ที่จุดซึ่งถนนชลาทัศน์บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ 
     ด้านตะวันตก  จดถนนชลาทัศน์ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ ถนนราชด าเนิน 
ฟากตะวันออก ที่ดินบริเวณเขาตังกวน ที่ดินบริเวณเขาน้อย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ ฟากเหนือ 
และทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตก 
  ล. ๑ - ๒ ที่ดินบริเวณเขารูปช้าง 
  ล. ๑ - ๓ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และที่ดินบริเวณเขาคอหงส์ 
  ล. ๑ - ๔ สวนสาธารณะพรุค้างคาว 
 

 ๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข อป. - ๑ ถึงหมายเลข อป. - ๒๖ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  มีรายการดังต่อไปนี้ 
  อป. - ๑  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งแพร 
  อป. - ๒  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก 
  อป. - ๓  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเลียบ 
  อป. - ๔  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพุด และป่ายอดเขาแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และ
ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว  
  อป. - ๕  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเหรง ป่าควนหนองหยี และป่าควนหัวแหวน 
  อป. - ๖  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาจันทร์  
  อป. - ๗  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเหลี่ยม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อทอง 
  อป. - ๘  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก และป่าควนเทศ 
  อป. - ๙  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนดินแดง ป่าควนพัง ป่าควนหัวแหวน และป่าควนจอมแห 
  อป. - ๑๐ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนจ าศีล 
  อป. - ๑๑  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว  
  อป. - ๑๒  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะเหลาะหนัง 
  อป. - ๑๓  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังชิง 
  อป. - ๑๔  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนลัง 
  อป. - ๑๕  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินพัง ป่าควนชีล้อม ป่าควนอ่าวปลักก๊ก และป่าควนแหละหวัง  
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  อป. - ๑๖  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากรวด 
  อป. - ๑๗ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนขี้แรต 
  อป. - ๑๘ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน ป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี 
และป่าควนปาหยัง 
  อป. - ๑๙ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนสระ 
  อป. - ๒๐ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินเภา 
  อป. - ๒๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ เขตอุทยานแห่งชาติ
เขาน้ าค้าง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ าค้าง และป่าควนสิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน 
ป่าเขาน้ าค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองล่าปัง 
  อป. - ๒๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนพน 
  อป. - ๒๓ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนก าแพง
และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนราสอ ป่าควนน้ าร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ  
  อป. - ๒๔ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี และเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
  อป. - ๒๕ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากราด 
  อป. - ๒๖ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับ  ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนก าแพง และเขตอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 
 

 ๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ล. ๒ - ๑ ถึงหมายเลข ล. ๒ – ๕ ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ล. ๒ - ๑ ด้านเหนือ  จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา 
     ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 
๓๐๐ เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย 
     ด้านใต้   จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานี 
     ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะเหลาะหนัง และชายฝั่งอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันออก 
  ล. ๒ - ๒ ทะเลสาบสงขลา 
  ล. ๒ - ๓ อ่างเก็บน้ าคลองหลา  
  ล. ๒ - ๔ อ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร 
  ล. ๒ - ๕ อ่างเก็บน้ าคลองสะเดา 
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รายการประกอบแผนผังแสดงท่ีโล่ง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 

 
 การใช้ประโยชน์ที่โล่งให้เป็นไปตามแผนผังแสดงที่โล่ง ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ คือ 
 

 ๑. ที่ดินบริเวณหมายเลข ลน. - ๑ ถึงหมายเลข ลน. - ๔  ให้เป็นที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ลน. - ๑  ด้านเหนือ  จดทะเลสาบสงขลา ฝั่งใต้ 
     ด้านตะวันออก  จดชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก  
     ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับถนนชลาทัศน์ ที่จุดซึ่งถนนชลาทัศน์บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ 
     ด้านตะวันตก  จดถนนชลาทัศน์ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ ถนนราชด าเนิน 
ฟากตะวันออก ที่ดินบริเวณเขาตังกวน ที่ดินบริเวณเขาน้อย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ ฟากเหนือ 
และทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตก 
  ลน. - ๒  ที่ดินบริเวณเขารูปช้าง 
  ลน. - ๓  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และเขาคอหงส์ 
  ลน. - ๔  สวนสาธารณะพรุค้างคาว 
    

 ๒. ที่ดินบริเวณหมายเลข ลม. - ๑ ถึงหมายเลข ลม. - ๔ ให้เป็นที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ าและล าคลอง มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ลม. - ๑  ที่ดินบริเวณท่ีเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับคลองรัตภูมิ  
  ลม. - ๒  ที่ดินบริเวณที่เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตรกับคลองอู่ตะเภา และที่ดินบริเวณที่เป็น
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับคลองสะเดา 
  ลม. - ๓  ที่ดินบริเวณที่เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับคลองนาทวี และที่ดินบริเวณที่เป็น
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับคลองใหญ่ 
  ลม. - ๔  ที่ดินบริเวณท่ีเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตรกับคลองเทพา 
 

 ๓. ที่ดินบริเวณหมายเลข ลส. - ๑ ถึงหมายเลข ลส. - ๖ ให้เป็นที่โล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ลส. - ๑  ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา 
     ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 
๓๐๐ เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย 
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     ด้านใต้  จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานี 
     ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะเหลาะหนัง และชายฝั่ง
อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก 
 

  ลส. - ๒  ทะเลสาบสงขลา 
  ลส. - ๓  อ่างเก็บน้ าพรุพลีควาย  
  ลส. - ๔  อ่างเก็บน้ าคลองหลา  
  ลส. - ๕  อ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร 
  ลส. - ๖  อ่างเก็บน้ าคลองสะเดา 
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 

 
 โครงการคมนาคมและขนส่งตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง มีรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทถนน แบ่งเป็น ๒ ขนาด คือ 
 

  (ก) ถนนสาย ก ขนาดเขตทาง ๓๐ เมตร จ านวน ๑ สาย คือ 
   ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๐๘๕ ระยะประมาณ ๔,๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 
๔,๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๕ ระยะประมาณ ๗,๒๒๐ เมตร 
 

  (ข) ถนนสาย ข มีขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร จ านวน ๑ สาย คือ 
   ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ 
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ระยะประมาณ ๒,๗๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
ทิศใต้และทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๕,๓๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ระยะประมาณ ๒,๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ ๑,๕๖๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ระยะประมาณ ๒,๐๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ ระยะประมาณ ๖,๔๓๐ เมตร 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ระยะ
ประมาณ ๓,๙๔๐ เมตร  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๖,๙๗๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๒ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ระยะประมาณ ๒,๗๗๐ เมตร 
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 (๒) โครงการคมนาคมและขนส่ง มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ๑. โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน ๔ โครงการ มีรายการ
ดังต่อไปนี้  
   ๑.๑  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๑.๒  สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ ๒ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ ่
   ๑.๓  สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ ๑ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ ่
   ๑.๔  โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา 
 

  ๒. โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทสถานีรถไฟ จ านวน ๒๒ โครงการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๒.๒  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟควนเนียง ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 
   ๒.๓  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟเขารูปช้าง ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๒.๔  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านเกาะใหญ่ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง 
   ๒.๕  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟน้ ากระจาย ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๒.๖  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟตลาดพะวง ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๒.๗  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกล่ า ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า 
   ๒.๘  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๒.๙  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านเกาะหมี ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๒.๑๐ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟบ้านดินลาน ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า 
   ๒.๑๑ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๒.๑๒ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๒.๑๓ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟนาหม่อม ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม 
   ๒.๑๔ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟควนมีด ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ 
   ๒.๑๕ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟจะนะ ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ 
   ๒.๑๖ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟท่าแมงลัก ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา 
   ๒.๑๗ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟศาลาทุ่งลุง ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๒.๑๘ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟเกาะสะบ้า ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา 
   ๒.๑๙ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 
   ๒.๒๐ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟคลองแงะ ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา 
   ๒.๒๑ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟตาแปด ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา 
   ๒.๒๒ โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
 

  ๓. โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทท่าอากาศยาน จ านวน ๑ โครงการ คือ ท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่ 
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  ๔. โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทท่าเรือ จ านวน ๑ โครงการ คือ ท่าเรือน้ าลึกสงขลา 
 

  ๕. โครงการคมนาคมและขนส่งประเภทสถานีขนส่งสินค้า จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา 
 

  ๖. โครงการคมนาคมและขนส่งประเภททางรถไฟทางคู่ ทางสาม จ านวน ๓ โครงการ มีรายการ
ดังต่อไปนี ้
   ๖.๑  โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ ่- สถานีสงขลา   
   ๖.๒  โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายชุมทางหาดใหญ ่- ปาดังเบซาร์   
   ๖.๓  โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายชุมทางหาดใหญ ่- สุไหงโกลก   
 

  ๗. โครงการคมนาคมและขนส่งประเภททางรถไฟฟ้า จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟฟ้าเมืองหาดใหญ่ 
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 

 
 โครงการกิจการสาธารณูปโภคตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑.  โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทโรงผลิตน้ าประปา จ านวน ๗ โครงการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาส านักงานประปาระโนด ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
  ๑.๒  โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาส านักงานประปาสงขลา ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอ
เมืองสงขลา 
  ๑.๓  โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 
ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
  ๑.๔  โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาส านักงานประปานาทวี (เขตจ าหน่ายน้ าจะนะ) 
ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ 
  ๑.๕  โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา ต าบลพังลา
อ าเภอสะเดา 
  ๑.๖  โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาส านักงานประปานาทวี ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี 
  ๑.๗  โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาส านักงานประปาสะเดา ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
 

 ๒.  โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทสถานีดับเพลิง จ านวน ๗ โครงการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  สถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลระโนด ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
  ๒.๒  สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสิงหนคร ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร 
  ๒.๓  สถานีดับเพลิงเทศบาลนครสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา 
  ๒.๔  สถานีดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
  ๒.๕  สถานีดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่ (หน่วยสามชัย) ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
  ๒.๖  สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
  ๒.๗  สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสะเดา ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
 

 ๓.  โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทสถานที่ก าจัดขยะ จ านวน ๒๕ โครงการ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลระโนด ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอระโนด 
  ๓.๒  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลบ่อตรุ ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด  
    ๓.๓  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลคูขุด ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ 
   ๓.๔  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลควนรู ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ 
   ๓.๕  สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลนครสงขลา ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
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   ๓.๖  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลก าแพงเพชร ต าบลก าแพงเพชร 
อ าเภอรัตภูมิ 
   ๓.๗  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลนาสีทอง ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ 
   ๓.๘  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลควนเนียง ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูม ิ
   ๓.๙  โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศเมืองก าแพงเพชร ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ 
   ๓.๑๐ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลนาทับ ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ 
   ๓.๑๑ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม ต าบลสะกอม
อ าเภอจะนะ 
   ๓.๑๒ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองควนลัง ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๓.๑๓ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลจะนะ ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ 
   ๓.๑๔ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองทุ่งต าเสา ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๓.๑๕ สถานที่ก าจัดขยะเทศบางเมืองบา้นพรุ ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๓.๑๖ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น ต าบล
สะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ 
   ๓.๑๗ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลเทพา ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา 
   ๓.๑๘ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลปากบาง ต าบลปากบาง
อ าเภอเทพา 
   ๓.๑๙ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี ต าบลนาหมอศรี 
อ าเภอนาทวี 
   ๓.๒๐ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ ต าบลวังใหญ่
อ าเภอเทพา 
   ๓.๒๑ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลล าไพล ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา 
   ๓.๒๒ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเทพา 
   ๓.๒๓ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลปริก ต าบลปริก อ าเภอสะเดา 
   ๓.๒๔ โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลสะบ้าย้อย ต าบลสะบ้าย้อย อ าเภอ
สะบ้าย้อย 
   ๓.๒๕ สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองสะเดา ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา 
 

 ๔.  โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทโรงฆ่าสัตว์ จ านวน ๓ โครงการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๔.๒  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลคลองแงะ ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา 
   ๔.๓  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสะเดา ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
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 ๕.  โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทโรงบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๒ โครงการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑  โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครสงขลา ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอ 
เมืองสงขลา  
   ๕.๒  โครงการปรับปรุงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครหาดใหญ่ ต าบลคูเต่า อ าเภอ
หาดใหญ่ 
 

 ๖.  โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทสถานีไฟฟ้า จ านวน ๑๖ โครงการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑  สถานีไฟฟ้าระโนด ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด 
  ๖.๒  สถานีไฟฟ้าสงขลา ๓ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๖.๓  สถานีไฟฟ้าสงขลา ๒ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๖.๔  สถานีไฟฟ้ารัตภูมิ ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ 
   ๖.๕  สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
   ๖.๖  สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ ๓ ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ 
  ๖.๗  สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ ๔ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๖.๘  สถานีไฟฟ้าฉลุง ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๖.๙  สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ ๑ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
   ๖.๑๐ สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ ๒ ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ ่
  ๖.๑๑ โรงไฟฟ้าจะนะ ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ 
   ๖.๑๒ สถานีไฟฟ้าพังลา ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา 
   ๖.๑๓ สถานีไฟฟ้าคลองแงะ ต าบลปริก อ าเภอสะเดา 
   ๖.๑๔ สถานีไฟฟ้าสะเดา ๒ ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
   ๖.๑๕ สถานีไฟฟ้าสะบ้าย้อย ต าบลสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย 
  ๖.๑๖ สถานีไฟฟ้าสะเดา ๑ ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
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รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้้า 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 

 
 โครงการกิจการสาธารณูปโภคเพ่ือการระบายน้ าตามแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
เพ่ือการระบายน้ า มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑.  โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทอ่างเก็บน้ า จ านวน ๓ โครงการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ อ่างเก็บน้ าคลองหลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง 
  ๑.๒ อ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง 
  ๑.๓ อ่างเก็บน้ าคลองสะเดา ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา 
 

 ๒. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทคันป้องกันน้ าท่วม จ านวน ๔ โครงการ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ คันป้องกันน้ าท่วม ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด 
  ๒.๒ โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วม ต าบลบ้านขาว ต าบลตะเครียะ ต าบลบ้านใหม่ 
และต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
  ๒.๓ คันป้องกันน้ าท่วม ต าบลระโนด อ าเภอระโนด และต าบลโรง ต าบลเชิงแส ต าบลกระแสสินธุ์
อ าเภอกระแสสินธุ์ 
  ๒.๔ โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วม ต าบลกระแสสินธุ์ ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์  
และต าบลคลองรี อ าเภอสทิงพระ 
 

 ๓. โครงการกิจการสาธารณูปโภคประเภทแม่น้ า คลอง ห้วย จ านวน ๒๓ โครงการ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ โครงการปรับปรุงคลองปากระวะ ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
  ๓.๒ โครงการปรับปรุงคลองรามแก้ว ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
  ๓.๓ โครงการปรับปรุงคลองแดน เริ่มต้นจากต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด ไปสิ้นสุดที่
ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด 
  ๓.๔ โครงการปรับปรุงคลองขี้นาก เริ่มต้นจากต าบลบ้านใหม่ อ าเภอระโนด ไปสิ้นสุดที่
ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด 
  ๓.๕ โครงการปรับปรุงคลองศาลาหลวง ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด 
  ๓.๖ โครงการปรับปรุงคลองระโนด เริ่มต้นจากต าบลระโนด ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอระโนด 
ไปสิ้นสุดที่ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด 
  ๓.๗ โครงการปรับปรุงคลองบ้านโคกทอง เริ่มต้นจากต าบลระโนด อ าเภอระโนด ไปสิ้นสุดที่
ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด 
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  ๓.๘ โครงการปรับปรุงคลองพลเอกอาทิตย์ก าลังเอก เริ่มต้นจากต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์ 
ต าบลพังยาง อ าเภอระโนด ไปสิ้นสุดที่ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
  ๓.๙ โครงการปรับปรุงคลองเฉียงพง ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
  ๓.๑๐ โครงการปรับปรุงคลองมหาการ ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
  ๓.๑๑ โครงการปรับปรุงคลองพังยาง เริ่มต้นจากต าบลพังยาง อ าเภอระโนด ไปสิ้นสุดที่ต าบล
ระวะ อ าเภอระโนด 
  ๓.๑๒ โครงการปรับปรุงคลองโรง ต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์ 
  ๓.๑๓ โครงการปรับปรุงคลองเจดีย์งาม เริ่มต้นจากต าบลวัดสน อ าเภอระโนด ไปสิ้นสุดที่
ต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์ 
  ๓.๑๔ โครงการปรับปรุงคลอง ร.๑ เริ่มต้นจากต าบลควนลัง ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลบ้านหาร ต าบลบางกล่ า  
อ าเภอบางกล่ า ไปสิ้นสุดที่ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง 
  ๓.๑๕ โครงการปรับปรุงคลอง ร.๓ เริ่มต้นจากต าบลคลองแห ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่  
ไปสิ้นสุดที่ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ 
  ๓.๑๖ โครงการปรับปรุงคลองนาทับ เริ่มต้นจากต าบลป่าชิง ต าบลตลิ่งชัน ต าบลคลองเปียะ 
ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ ไปสิ้นสุดที่ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ 
  ๓.๑๗ โครงการปรับปรุงคลองลึก เริ่มต้นจากต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ ไปสิ้นสุดที่ต าบลตลิ่งชัน 
อ าเภอจะนะ 
  ๓.๑๘ โครงการปรับปรุงคลองสะกอม เริ่มต้นจากต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ ไปสิ้นสุดที่
ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา 
  ๓.๑๙ โครงการปรับปรุงคลองวังยาง เริ่มต้นจากต าบลคู ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ ไปสิ้นสุดที่
ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ 
  ๓.๒๐ โครงการปรับปรุงคลองน้ าเค็ม เริ่มต้นจากต าบลบ้านนา ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ  
ไปสิ้นสุดที่ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา 
  ๓.๒๑ โครงการปรับปรุงคลองท่าแมงลัก เริ่มต้นจากต าบลสะกอม อ าเภอเทพา ไปสิ้นสุดที่
ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ 
  ๓.๒๒ โครงการปรับปรุงคลองนาทวี เริ่มต้นจากต าบลคลองกวาง ต าบลปลักหนู ต าบลท่าประดู่ 
ต าบลนาทวี ต าบลฉาง อ าเภอนาทวี ต าบลขุนตัดหวาย ต าบลท่าหมอไทร ต าบลคู ต าบลสะพานไม้แก่น 
อ าเภอจะนะ ไปสิ้นสุดที่ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ 
  ๓.๒๓ โครงการปรับปรุงคลองช้างแล่น เริ่มต้นจากต าบลน้ าขาว ต าบลแค ต าบลคู อ าเภอจะนะ 
ไปสิ้นสุดที่ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ 
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