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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดนครศรธีรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลขนอม  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดคลองทาพุด  ฝงใต  และคลองเตาหมอ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดคลองปากพยิง  ฝงเหนือ  คลองเกราะ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๓๐๒๗  หวยไทรย้ัว  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๓๐๒๗  คลองขุด  ฝงใต  และทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๕๕  ฟากเหนือ 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาศาลา  กับอําเภอนบพิตํา   

และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชลประทาน 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตท่ี  ๒   

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตท่ี  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตท่ี  ๔  และหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตท่ี  ๕   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทอนหงส  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตท่ี  ๗   

และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลพิปูน  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  หลักเขตท่ี  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  หลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  หลักเขตท่ี  ๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  หลักเขตท่ี  ๓  และหลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  หลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  หลักเขตท่ี  ๕   

ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตาํบลพรหมโลก  หลักเขตที่  ๑ 



 

๓ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตท่ี  ๑   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตท่ี  ๒   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทาแพ  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๘ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 

เมืองนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตที่  ๕  และหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตที่  ๖   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตท่ี  ๒ 



 

๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตท่ี  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลฉวาง  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี   

หลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตท่ี  ๓   

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๕   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๓ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙๗   

(พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลจันดี  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓   

และหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตท่ี  ๕  และหลักเขตที่  ๖ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตที่  ๖   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตที่  ๗   

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตที่  ๗   

ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตท่ี  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตท่ี  ๒   



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๕   

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตท่ี  ๕   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตาํบลทายาง  หลักเขตที่  ๖  และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตท่ี  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตท่ี  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลนาบอน  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตท่ี  ๔ 



 

๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖   

และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓   

และหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตที่  ๕   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตที่  ๖   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘   

หลักเขตท่ี  ๙  และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๐ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเชียรใหญ  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตท่ี  ๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตที่  ๓ 



 

๗ 

  ดานใต จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตท่ี  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตท่ี  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒๓ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวง   

ฉบับที่  ๔๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตาํบลหวัไทร  หลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  หลักเขตที่   ๕  หลักเขตที่   ๖   

และหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  หลักเขตที่  ๗   

ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหัวไทร  หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตที่  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตที่  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตท่ี  ๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาศาลากับอําเภอ 

เมืองนครศรีธรรมราช  และคลองปากพยิง  ฝงใต 



 

๘ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  ไปทางทิศเหนือ   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑   

  ดานตะวันตก จดเขตพ้ืนท่ีชลประทานคลองอายเขียว  และคลองปากพยิง   

ฝงตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากระยะ  ๑ ,๗๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  บรรจบทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑  และคลองทาแพ  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดคลองทาแพ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑   

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทางิ้ว  กับตําบลนาทราย   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓   

 ๒.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  ฟากใต  เสนตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๙  เปนระยะ  ๘,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบถนนยุทธศาสตร  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนยุทธศาสตรบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๕  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนยุทธศาสตร  เปนระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร 



 

๙ 

  ดานตะวันออก จดถนนยุทธศาสตร   ฟากตะวันตก  แนวเขตปฏิรูปท่ีดิน   

ปาปลายคลองวังหีบ  ปาคลองแพรก  และปาน้ําตกโยง  และแนวเขตปฏิรูปท่ีดิน  ปาใสโตน  และปาในตาก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาบอน  กับอําเภอทุงสง   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาโพธิ์  กับตําบลหนองหงส   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ 

เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๓๘ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตที่   ๖  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก  หลักเขตที่  ๕  และหลักเขตที่  ๔  และเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  เปนระยะ  ๕,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓ 

 ๒.๖ บริเวณพ้ืนที่โรงปูนซิเมนต  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๘ 



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๐๘  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  เปนระยะ  ๖,๐๐๐  เมตร 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดเสนท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๘  ฟากเหนือ   

และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๘  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๘  บรรจบกับคลองชะอวด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๘  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๘ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๘  ฟากใต   

และฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๘  เปนระยะ   

๕,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๘ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนเขาแหลมทาบ  แนวเขตปาสงวน 

แหงชาติปาเขาออก  ปาเขาทองโหนด  และปาเขาชัยสน  และแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองเหลง  ปาสงวนแหงชาติ   

ปาคลองธง  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาคลองเหลงและปาคลองธง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  ฟากเหนือ   

และแนวเขตปฏิรูปที่ดินปาเขาหัวชาง   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินปาเขาหัวชาง  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาคลองธง   

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองธง  และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราษฎรธาน ี

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๙.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา 



 

๑๑ 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหัวชาง  แนวเขตปฏิรูปที่ดิน 

ปาเขาหัวชาง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  ฟากใต  แนวเขตปฏิรูปท่ีดินปาคลองเหลงและปาคลองธง   

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองเหลง 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝ งทะเลอาวไทย  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปาเลนปากน้ําสิชล  หลักเขตเทศบาลตําบลสิชล  ระหวางหลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓  และแนวเขต 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากน้ําทาหมาก 

  ดานใต จดคลองทาพุด  ฝงเหนือ  คลองเตาหมอ  ฝงเหนือ  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑  ฟากตะวันออก  คลองกลาย  ฝงเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๔๐  ฟากเหนือ   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๘๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตวนอุทยานแหงชาติเขาหลวง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปากรุงชิง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองเผียน  ปาสงวนแหงชาติ  ปาหวยกองเสา  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขานัน   

แนวเขตปฏิรูปทีด่ินปากรุงชิง  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาเขานัน  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาคลองเผียน  แนวเขตผังเมือง 

รวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราษฎรธานี   

แนวเขตปาสงวนแหงชาติปายางโพรง  และปาเขาใหญ  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปายางโพรง  และปาเขาใหญ   

ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวัชาง  และแนวเขตปฏิรูปที่ดินปาเขาหัวชาง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  และหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาว   

มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๘๙  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๑๖  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๔๐  ฟากใต  คลองเกราะ  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๓๐๒๗  หวยไทรย้ัว  ฝงเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นศ.  ๓๐๒๗  คลองขุด  ฝงใต  และ 

ทางหลวงชนบท  นศ.  ๔๐๕๕  ฟากใต  และคลองปากพยิง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาเลนปากน้าํ  แนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ  

ปาเลนปากพยา - ปากนคร  และเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตท่ี  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลปากนคร  หลักเขตท่ี  ๑   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐๒  ฟากเหนือ  แนวเขตผังเมือง 

รวมเมืองนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ดานเหนือ  คลองทาแพ  ฝงใต  เขตเทศบาลตําบลทาแพ   

หลักเขตที่  ๒  และหลักเขตท่ี  ๑  เขตพ้ืนที่ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๕  ฟากเหนือ  และหลักเขตเทศบาลตําบลลานสกา  หลักเขตที่  ๓   

หลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตที่  ๑ 



 

๑๒ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตวนอุทยานแหงชาติเขาหลวง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔  และหมายเลข  ๑.๖  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

บริเวณหมายเลข  ๒.๑  หมายเลข  ๒.๒  และหมายเลข  ๒.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๔.๕   

ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราษฎรธานี  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาเขากะทูน   

และปาปลายกะเบียด  อางเก็บน้ํากะทูน  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๘๙  ฟากใต  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขากะทูน  และปาปลายกะเบียด  อางเก็บน้ําคลองดินแดง  และแนวเขตวนอุทยานแหงชาติเขาหลวง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตวนอุทยานแหงชาติเขาหลวง  และแนวเขตปาสงวน 

แหงชาติ  ปาภูเขาหลวง   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๕  ฟากเหนือ  ถนนยุทธศาสตร   

ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจากถนนยุทธศาสตร  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนยุทธศาสตร  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนยุทธศาสตร  เปนระยะ   

๑,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  ฟากใต   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  เปนระยะ  ๘,๐๐๐  เมตร   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตที่  ๓  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓๘  ฟากตะวันออก  แนวเขตปฏิรูปท่ีดินปาปากชองนกฮัง  พ้ืนท่ีชลประทานฝายคลองสังข   

แมน้ําตาป  ฝงตะวันออก  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาคลองสาย  ปาปลายรา  และปาทุงสัง  และปาปากเพรียง   

ปาคลองซอน  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาปลายรา  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองสาย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๑  หมายเลข  ๑.๑๒   

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๕.๑๑  หมายเลข  ๕.๑๓  หมายเลข  ๕.๑๔  หมายเลข  ๕.๑๖   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล  บริเวณหมายเลข  ๗.๗  และหมายเลข  ๗.๙   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ดานใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐๒   

ฟากใต 



 

๑๓ 

  ดานตะวันออก จดคันกั้นน้ําจืด - น้ําเค็ม  ตามโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลบางจาก  หลักเขตท่ี  ๑  และพ้ืนท่ีชลประทานโครงการสงน้ํา 

และบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง 

  ดานใต จดพ้ืนท่ีชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนัง 

ตอนลาง  และแนวเขตปฏิรูปที่ดินปาดอนทราย  และปากลอง 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๕  ฟากใต  และคลองเสาธง   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาล 

ตําบลหินตก  หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลหินตก   

หลักเขตที่  ๕  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๘   

เสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๐๓  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน   

หมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๓๘  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  เปนระยะ   

๕,๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  และหลักเขต 

เทศบาลตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาล 

ตําบลรอนพิบูลย  หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  และหลักเขตที่  ๖ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ.  ๒๕๔๖  ดานเหนือ   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากเหนือ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหงส  และปาควนกรด 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองหงส  กับตําบลนาโพธิ์   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทุงสงกับอําเภอนาบอน  และถนนยุทธศาสตร  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๕.๑๕   

หมายเลข  ๕.๑๗  และหมายเลข  ๕.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล   

และบริเวณหมายเลข  ๗.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตที่  ๕   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลทายาง  หลักเขตที่  ๔  ทางหลวงแผนดิน 



 

๑๔ 

หมายเลข  ๔๐๑๙  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากใต  ที่จุดซึ่งบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๙  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาโพธิ์กับตําบลหนองหงส  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  ฟากใต  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหงส  และปาควนกรด 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดานตะวันตก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวดัตรงั  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนาไซและปานาปู  และแนวเขต 

ปฏิรูปที่ดินปาหนาไซและปานาปู 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดกระบี่  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาหนาไซ  และปานาปู   

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนาไซและปานาปู  แนวเขตปฏิรูปที่ดินปาคลองกรุงหยัน  และแนวเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ปาเขาขาว  ปาอาวกราย  ปาหนาไซ  ปาควนขาวเครา  ปาควนประ  และปานาปู 

  ทั้งนี้   ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๑๘  หมายเลข  ๕.๒๐  หมายเลข  ๕.๒๗   

หมายเลข  ๕.๒๙  หมายเลข  ๕.๓๑  หมายเลข  ๕.๓๒  และหมายเลข  ๕.๓๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 

มีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล  บริเวณหมายเลข  ๗.๑๔  หมายเลข  ๗.๑๕  และหมายเลข  ๗.๒๒   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดคลองเสาธง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินปาดอนทราย  และปากลอง  พ้ืนที่ชลประทาน 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน  แนวเขตปฏิรูปท่ีดินปาทาชางขาม  ปาทรายคอเขา   

ปาบานกุมแป  ปาบานในลุม  ปาพรุควนเคร็ง  และปาคลองค็อง  คลองชะอวด  ฝงใต  แมน้ําปากพนัง   

ฝงตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากใต  และคันกั้นน้ําจืด - น้ําเค็ม  ตามโครงการพัฒนา 

ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา  ปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุควนเคร็ง  และพ้ืนที่เขตหาม 

ลาสัตวปาทะเลนอย  เสนตรงท่ีลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันตก   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลชะอวด  หลักเขตที่  ๑  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๘  ฟากเหนือ 



 

๑๕ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก  แนวเขต 

ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ดานตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย   

เขตเทศบาลตําบลหินตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดานใต   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ดานตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตปฏิรูปที่ดินปาควนแกว  ปาคลองตม  และปาทุงลานแซะ   

ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนออกบานน้ําตก  ปาสงวนแหงชาติ  ปาชองกะโสม  ปาวังญวน  ปาควนประ   

ปาชองเขา  ปาไรใหญ  ปาควนขี้แรด  ปาควนนกจาบและปาปากอาว  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๑   

ฟากเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กับจังหวัดตรัง 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก  เขตทหาร  โรงงาน 

ปูนซิเมนตไทย  สาขาทุงสง  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

เมืองทุงสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช  ตามกฎกระทรวงใหใชบงัคบัผังเมืองรวมเมืองทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดานใต 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒๔  และหมายเลข  ๕.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว   

มีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล  และบริเวณหมายเลข  ๗.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๙  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ   

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ พ้ืนที่ชลประทานประตูระบายน้ําคลองทาจันทร 

 ๔.๒ พ้ืนที่ชลประทานคลองทาเรือรี 

 ๔.๓ พ้ืนที่ชลประทานฝายคลองทาทน 

 ๔.๔ พ้ืนที่ชลประทานคลองกลาย 



 

๑๖ 

 ๔.๕ พ้ืนที่ชลประทานฝายคลองอายเขียว 

 ๔.๖ พ้ืนที่ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช 

 ๔.๗ พ้ืนที่ชลประทานฝายคลองสังข 

 ๔.๘ พ้ืนที่ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน 

 ๔.๙ พ้ืนที่ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบ   

และเสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดินปาคลองธง 

 ๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดินปาคลองเหลง  และปาคลองธง 

 ๕.๓ เขตปฏิรูปที่ดินปาเขาหัวชาง 

 ๕.๔ เขตปฏิรูปที่ดินปายางโพรง  และปาเขาใหญ 

 ๕.๕ เขตปฏิรูปที่ดินปาเขาคอกวาง  และปาทรายคอเขา 

 ๕.๖ เขตปฏิรูปที่ดินปากรุงชิง 

 ๕.๗ เขตปฏิรูปที่ดินปาคลองเผียน 

 ๕.๘ เขตปฏิรูปที่ดินปาเขานัน 

 ๕.๙ เขตปฏิรูปที่ดินปาเขากะทูน  และปาปลายกะเบียด 

 ๕.๑๐ เขตปฏิรูปที่ดินปาคลองสาย  ปาปลายรา  ปาทุงสัง  และปาปากเพรียง  ปาคลองซอน 

 ๕.๑๑ เขตปฏิรูปที่ดินปาคลองเพลง 

 ๕.๑๒ เขตปฏิรูปที่ดินปาปากชองนกฮัง   

 ๕.๑๓ เขตปฏิรูปที่ดินปาวังอีคุย  ปาควนพลอง 

 ๕.๑๔ เขตปฏิรูปที่ดินปาขอนไทรหัก 

 ๕.๑๕ เขตปฏิรูปที่ดินปาเขาเหมน 

 ๕.๑๖ เขตปฏิรูปที่ดินปาควนลําพู 

 ๕.๑๗ เขตปฏิรูปที่ดินปาเขาหลวง 

 ๕.๑๘ เขตปฏิรูปที่ดินปาปลายคลองโอม 

 ๕.๑๙ เขตปฏิรูปที่ดินปาปลายคลองวังหีบ  ปาคลองปากแพรก  และปาน้ําตกโยง 

 ๕.๒๐ เขตปฏิรูปที่ดินปาใสคาย 

 ๕.๒๑ เขตปฏิรูปที่ดินปาดอนทราย  และปากลอง 



 

๑๗ 

 ๕.๒๒ เขตปฏิรูปที่ดินปาคลองกรุงหยัน 

 ๕.๒๓ เขตปฏิรูปที่ดินปาเขาขาว  ปาอาวกราย  ปาหนาไซ  ปาควนขาวเครา  ปาควนประ   

และปานาป ู

 ๕.๒๔ เขตปฏิรูปที่ดินปาชองกะโสม  ปาวังญวน  ปาควนประ  ปาชองเขา  ปาไรใหญ   

ปาควนขี้แรด  ปาควนนกจาบ  ปาปากอาว 

 ๕.๒๕ เขตปฏิรูปที่ดินปาเชิงเขานา 

 ๕.๒๖ เขตปฏิรูปที่ดินปาทาชางขาม  ปาทรายคอเขา  ปาบานกุมแป  ปาบานในลุม   

ปาพรุควนเคร็ง  และปาคลองค็อง 

 ๕.๒๗ เขตปฏิรูปที่ดินปาหนองหวา 

 ๕.๒๘ เขตปฏิรูปที่ดินปาคลองเคียน 

 ๕.๒๙ เขตปฏิรูปที่ดินปาไสเกาะธง  ปาหนองคลา 

 ๕.๓๐ เขตปฏิรูปที่ดินปาควนแกว  ปาคลองตม  ปาทุงลานแซะ 

 ๕.๓๑ เขตปฏิรูปที่ดินปาทุงทับควาย  และปาควนซก 

 ๕.๓๒ เขตปฏิรูปที่ดินปาพรุพี  และปาวังใหญ 

 ๕.๓๓ เขตปฏิรูปที่ดินปาหนาไซ  และปานาปู 

 ๕.๓๔ เขตปฏิรูปที่ดินปายางงาม 

 ๕.๓๕ เขตปฏิรูปที่ดินปาควนออกบานน้ําตก  ปาควนแกว  ปาคลองตม  และปาทุงลานแซะ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือ 

นันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ไดแก  เกาะทาไร 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  มีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาออก  ปาเขาทองโหนด  และปาเขาชัยสน 

 ๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองธง  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหัวชาง 

 ๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองเหลง 

 ๗.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปายางโพรง  และปาเขาใหญ 

 ๗.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปากรุงชิง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองเผียน  ปาสงวนแหงชาติ   

ปาหวยกองเสา  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขานัน  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขากะทูน  และปาปลายกะเบียด   

และวนอุทยานแหงชาติเขาหลวง 



 

๑๘ 

 ๗.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองสาย 

 ๗.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองเพลง 

 ๗.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาปลายรา 

 ๗.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาศูนย 

 ๗.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาชองนกฮัง 

 ๗.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเหมน  ปาสงวนแหงชาติ  ปาปลายคลองวังหีบ  ปาสงวนแหงชาติ   

ปาเขาหลวง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาน้ําตกโยง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาใสโตน  ปาสงวนแหงชาติ  ปาในตาก   

และปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองปากแพรก 

 ๗.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกรุงหยัน 

 ๗.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหงส  และปาควนกรด 

 ๗.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาขาว  ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนาไซ  ปาควนขาวเครา   

และปาควนประ 

 ๗.๑๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาอาวกราย  ปาสงวนแหงชาติ  ปาไสเกาะธง  และปาสงวนแหงชาติ   

ปาทุงทับควาย   

 ๗.๑๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาชองกะโสม  ปาวังญวน  ปาควนประ  ปาชองเขา  ปาไรใหญ   

ปาควนขี้แรด  ปาควนนกจาบ  และปาปากอาว 

 ๗.๑๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเชิงเขานา 

 ๗.๑๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนออกบานน้ําตก  ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนแกว  ปาคลองตม   

และปาทุงลานแซะ 

 ๗.๑๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาพระบาท 

 ๗.๒๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนาไซและปานาปู 

 ๗.๒๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุควนเคร็ง  และเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย   

 ๗.๒๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุพี 

๘. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลง 

เพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 ๘.๑ ดานเหนือ จดคลองปากนคร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพยา - ปากนคร   

และปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก 



 

๑๙ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ดานตะวันตก  พ้ืนที่ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนบน 

  ดานตะวันตก จดคันกั้นน้ําจืด - น้ําเค็ม  ตามโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๘.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนัง  ฝงตะวันออก   

และปาเลนเกาะไชย 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ดานเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเลนปากพนัง  ฝงตะวันออก   

และปาเลนเกาะไชย 

 ๘.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ดานเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอาวไทย 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลา 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตพ้ืนที่ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํา 

ปากพนังตอนบน  และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามกฎกระทรวง   

ฉบับที่  ๓๙๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ดานตะวนัออก 

๙. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา   

ใหเปนท่ีดินประเภทสงวนไวเพ่ือรักษาสภาพปาชายเลน 

 ๙.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนเขาแหลมทาบ 

 ๙.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองขนอม 

 ๙.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากน้ําสิชล 

 ๙.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากน้ําทาหมาก 



 

๒๐ 

 ๙.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากน้ํา 

 ๙.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพยา - ปากนคร 

 ๙.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนแหลมตะลุมพุก  ปาเลนปากพนัง  ฝงตะวันออก  และ 

ปาเลนเกาะไชย 

 ๙.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนปากพนังฝงตะวันตก 
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