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พระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตพืน้ ที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ในท้องที่จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่
จังหวัดสงขลาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต
ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔ ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด สงขลา ให้ เ ฉพาะเขตอั น มี ป ริ ม ณฑลดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น พื้ น ที่
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
(๑) พื้นที่บริเวณที่ ๑ (ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนแหลมสนอ่อน (ด้านตะวันตก) ฟากตะวันออก ตรงจุด
ที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแหลมสนอ่อน (ด้านตะวันออก)
ด้านเหนือและด้านตะวันออก
จากจุด ที่ ๑ เป็น เส้น เลียบขอบทางถนนแหลมสนอ่อน (ด้านตะวันตก) ฟากตะวันออก
ไปทางทิศเหนือ เลียบวงเวียนสวนสองทะเล ด้านใต้ เลียบขอบทางถนนแหลมสนอ่อน (ด้านตะวันออก)
ฟากตะวั น ตก ถึ ง จุ ด ที่ ๒ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ต รงจุ ด ที่ บรรจบกั บ เส้ นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ รั้ วของ
ฐานทัพเรือสงขลา ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ด้านใต้
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับรั้วของฐานทัพเรือสงขลา ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ ถึงจุด ที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ต รงจุด ที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนแหลมสนอ่อน (ด้านตะวันออก)
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแหลมสนอ่อน (ด้านตะวันออก)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๒) พื้นที่บริเวณที่ ๒ (ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ซอย ๑ ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๒๐๕๑
ด้านเหนือ
จากจุ ด ที่ ๑ เป็ น เส้ น เลี ย บขอบทางถนนราษฎร์ อุ ทิ ศ ๑ ซอย ๑ ฟากใต้ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๒๐๕๑ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุด
ที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๒๐๕๑
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ๒๐๕๑ ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นตรงที่ลากจากถนนบางปู
ฟากเหนือ
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ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ๒๐๕๑ เลียบขอบทางถนนบางปู ฟากเหนือ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๒๐๕๑
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ๒๐๕๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๓) พื้นที่บริเวณที่ ๓ (ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนสาครมงคล ฟากตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบกับขอบทาง
ถนนสัจจกุล ฟากใต้
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนสัจจกุล ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ ๒
ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานรัชมังคลาภิเษก ด้านตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุด ที่ ๒ เป็น เส้น ตั้งฉากกับขอบทางถนนสัจจกุล ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ ถึงจุด ที่ ๓
ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับขอบทางถนนสัจจกุล ฟากใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับขอบทางถนนสัจจกุล ฟากใต้ ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงจุด ที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ต รงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนราษฎร์อุทิศ
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ ไปทางทิศใต้
ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจากขอบทางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ เป็นระยะ ๗๓๐ เมตร
จากจุดที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร ถึงจุดที่ ๖
ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ
จากจุ ด ที่ ๖ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู นย์ กลางถนนราษฎร์ อุทิ ศ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศรีภูวนารถ ฟากเหนือ
ด้านใต้
จากจุ ด ที่ ๗ เป็ น เส้ น เลี ย บขอบทางถนนศรี ภู ว นารถ ฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ผ่านถนนราษฎร์อุทิศ ถึงจุด ที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ต รงจุด ที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ
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ด้านตะวันตก
จากจุ ด ที่ ๘ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู นย์ กลางถนนราษฎร์ อุทิ ศ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนราษฎร์อุทิศ ถึงจุดที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นตรงที่ลาก
ตั้งฉากจากจุดที่ ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
จากจุดที่ ๙ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร ถึงจุดที่ ๑๐
ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ
จากจุด ที่ ๑๐ เป็น เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนราษฎร์อุทิศ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสาครมงคล ฟากตะวันออก
จากจุด ที่ ๑๑ เป็น เส้น เลียบขอบทางถนนสาครมงคล ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนื อ
บรรจบกับจุดที่ ๑
(๔) พื้นที่บริเวณที่ ๔ (ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนเลียบคลองราษฎร์ยินดี ฟากตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบ
กับเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์
ด้านเหนือ
จากจุด ที่ ๑ เป็น เส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ ไปทาง
ทิศตะวันออก ผ่านถนนประชายินดี ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนประชายินดี
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชายินดี ไปทางทิศใต้
ผ่านถนนศุภสารรังสรรค์ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนศุภสารรังสรรค์
ด้านใต้
จากจุด ที่ ๓ เป็น เส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนศุภสารรังสรรค์ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตก ผ่ า นถนนคลองเรี ย น ๑ ถึ ง จุ ด ที่ ๔ ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ขอบทางถนนเลี ยบคลองราษฎร์ยิน ดี
ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุด ที่ ๔ เป็น เส้นเลียบขอบทางถนนเลียบคลองราษฎร์ยินดี ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศเหนือ ผ่านถนนศุภสารรังสรรค์ บรรจบกับจุดที่ ๑
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(๕) พื้นที่บริเวณที่ ๕ (ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่)
จุ ด ที่ ๑ คื อ จุ ด ที่ ตั้ ง อยู่ ข อบทางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๑๓๕ ฟากตะวั น ออก
ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสมบูรณ์ ๒
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสมบูรณ์ ๒ ไปทางทิศตะวันออก
ผ่านถนนเพชรเกษม ซอย ๔๑ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑ (ฟากตะวันตก)
จากจุด ที่ ๒ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑
(ฟากตะวันตก) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนเทษาพัฒนา ฟากใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนเทษาพัฒนา ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑ (ฟากตะวันออก) ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑ (ฟากตะวันออก)
ด้านตะวันออก
จากจุด ที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑
(ฟากตะวันออก) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนสมบูรณ์ ๒ ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทาง
ถนนเพชรเกษม ซอย ๒๗ ฟากตะวันตก
จากจุ ด ที่ ๕ เป็ น เส้ น เลี ย บขอบทางถนนเพชรเกษม ซอย ๒๗ ฟากตะวั น ตก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑ (ฟากตะวันตก) ถึงจุดที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุด
ที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑ (ฟากตะวันตก)
ด้านใต้
จากจุด ที่ ๖ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้า ร.๑
(ฟากตะวันตก) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสมบูรณ์ ๒
จากจุดที่ ๗ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสมบูรณ์ ๒ ไปทางทิศตะวันตก
ถึงจุดที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๓๕ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุด ที่ ๘ เป็น เส้น เลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๓๕ ฟากตะวันออก
ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนสมบูรณ์ ๒ บรรจบกับจุดที่ ๑
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(๖) พื้นที่บริเวณที่ ๖ (ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ซอย ๑ ฟากตะวันออก ตรงจุด
ที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนทักษิณเฉลิมเขต
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนทักษิณเฉลิมเขต ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนศิริมงคล ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศิริมงคล ซอย ๖ ฟากใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนศิริมงคล ซอย ๖ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนเลียบทางรถไฟ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนเลียบทางรถไฟ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ผ่านถนนรถไฟ ซอย ๑ ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนรถไฟ ซอย ๑
ด้านใต้
จากจุด ที่ ๕ เป็น เส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนรถไฟ ซอย ๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนศิริมงคล ถึงจุดที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก
จากจุดที่ ๖ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนศิริมงคล ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงจุดที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากใต้
จากจุดที่ ๗ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนวงศ์ท่าเรือ ถึงจุดที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนวงศ์ท่าเรือ ฟากตะวันตก
จากจุดที่ ๘ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนวงศ์ท่าเรือ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ผ่านถนนเพชรกาฬ ถึงจุดที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนเพชรกาฬ
จากจุดที่ ๙ เป็นเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเพชรกาฬ ไปทางทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ถึ ง จุ ด ที่ ๑๐ ซึ่ ง ตั้ งอยู่ ต รงจุด ที่ บรรจบกับ เส้ นขนานระยะ ๔๐ เมตร กั บ ศู นย์กลาง
ถนนเทศบาล ๑
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จากจุ ด ที่ ๑๐ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๔๐ เมตร กั บ ศูนย์ กลางถนนเทศบาล ๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนป้อม ๑ ฟากเหนือ
จากจุดที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนป้อม ๑ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนเทศบาล ๑ ถึงจุดที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนเทศบาล ๑
จากจุ ด ที่ ๑๒ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๔๐ เมตร กั บ ศูนย์ กลางถนนเทศบาล ๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนเพชรกาฬ
จากจุ ด ที่ ๑๓ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๔๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนเพชรกาฬ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนเทศบาล ๒ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนเพชรกาฬ ถึงจุดที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนเพชรกาฬ
จากจุ ด ที่ ๑๕ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๔๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนเพชรกาฬ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนเทศบาล ๑
จากจุ ด ที่ ๑๖ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๔๐ เมตร กั บ ศูนย์ กลางถนนเทศบาล ๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนทักษิณเฉลิมเขต ถึงจุดที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต
ฟากเหนือ
จากจุดที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ผ่านถนนทักษิณเฉลิมเขต ซอย ๑ ถึงจุดที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ซอย ๑
ฟากตะวันออก
จากจุดที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนทักษิณเฉลิมเขต ซอย ๑ ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๗) พืน้ ที่บริเวณที่ ๗ (ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบ
กับขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
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ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก
ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุ ด ที่ ๒ เป็ น เส้ น เลี ย บขอบทางทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๔ (ถนนกาญจนวนิ ช)
ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ ผ่านซอยไทย - จังโหลน ๕ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน ๕
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางซอยไทย – จังโหลน ๕ ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนยุทธศาสตร์ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนยุทธศาสตร์ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
จากจุด ที่ ๕ เป็น เส้น เลียบขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๘) พื้นที่บริเวณที่ ๘ (ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนกาญจนวนิช) ฟากตะวันออก
ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน ๘
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน ๘ ไปทาง
ทิศตะวันออก เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร ถึงจุดที่ ๒
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางซอยไทย - จังโหลน ๘
ฟากใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นเลียบขอบทางซอยไทย - จังโหลน ๘ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก
ผ่านถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้
ผ่านซอยไทย - จังโหลน ๔ ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับ
ศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน ๔
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ด้านใต้
จากจุดที่ ๕ เป็นเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางซอยไทย - จังโหลน ๔ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตก ถึ ง จุ ด ที่ ๖ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ข อบทางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนกาญจนวนิ ช )
ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุ ด ที่ ๖ เป็ น เส้ น เลี ย บขอบทางทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๔ (ถนนกาญจนวนิ ช)
ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๙) พื้นที่บริเวณที่ ๙ (ตาบลท่าบอนและตาบลปากแตระ อาเภอระโนด)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ริมคลองบ้านโคกทอง ฝั่งใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับรั้วของโรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ด้านตะวันออก
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นเลียบริมคลองบ้านโคกทอง ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ ๒
ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๐๘ ไปทางทิศเหนือ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จากจุดที่ ๕ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถึงจุดที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
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จากจุดที่ ๖ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ถึงจุดที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓
จากจุดที่ ๗ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓
ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ถึงจุดที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับรั้วของโรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ด้านตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๘ เป็นเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับรั้วของโรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์
สงเคราะห์) ด้านตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๐) พื้นที่บริเวณที่ ๑๐ (ตาบลท่าบอนและตาบลปากแตระ อาเภอระโนด)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศใต้ ผ่านถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๑) พื้นที่บริเวณที่ ๑๑ (ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด)
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จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๐๘๓
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓
ไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปากแตระ
ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นเลียบริมคลองปากแตระ ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่
ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓
ไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๒) พื้นที่บริเวณที่ ๑๒ (ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี)
จุด ที่ ๑ คือ จุด ที่ตั้งอยู่บนเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเลียบคลองชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากเหนือ
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ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๓) พื้นที่บริเวณที่ ๑๓ (ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี)
จุด ที่ ๑ คือ จุด ที่ตั้งอยู่บนเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนต่างตานุสรณ์
ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวัดนาทวี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนต่างตานุสรณ์ ถึงจุดที่ ๒
ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนต่างตานุสรณ์
ด้านตะวันออก
จากจุ ด ที่ ๒ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๒๕ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนต่า งตานุส รณ์ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑๖๐ เมตร ถึงจุดที่ ๓
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนต่างตานุสรณ์ ถึงจุดที่ ๔
ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนต่างตานุสรณ์
ด้านตะวันตก
จากจุ ด ที่ ๔ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๒๕ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนต่า งตานุส รณ์ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๔) พื้นที่บริเวณที่ ๑๔ (ตาบลบ่อแดง อาเภอสทิงพระ)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนบ้านแค ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนบ้านแค ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ฟากตะวันออก
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จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านซอยไชยชนะ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางซอยไชยชนะ ฟากใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นเลียบขอบทางซอยไชยชนะ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนสายโยชน์ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่สุดซอยไชยชนะ
ด้านตะวันออก
จากจุ ด ที่ ๔ เป็ น เส้ น ตรง ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ถึ ง จุ ด ที่ ๕ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ข อบทาง
ซอยศาลาบ่อโยก ฟากเหนือ ที่สุดซอยศาลาบ่อโยก
ด้านใต้
จากจุดที่ ๕ เป็นเส้นเลียบขอบทางซอยศาลาบ่อโยก ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถึงจุดที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๖ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๕) พื้นที่บริเวณที่ ๑๕ (ตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก ตรงจุด
ที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุ ด ที่ ๒ เป็ น เส้ น เลีย บขอบทางถนนสาธารณะไม่ป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐ เลียบขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนชายป่า
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จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนชายป่า ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสายบ่อกลาง – ประตูเขียน ฟากเหนือ
ด้านใต้
จากจุด ที่ ๕ เป็น เส้น เลียบขอบทางถนนสายบ่อกลาง – ประตูเขียน ฟากเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนชายป่า ถึงจุดที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนชายป่า
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๖ เป็นเส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนชายป่า ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐
จากจุดที่ ๗ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
จากจุดที่ ๘ เป็นเส้นเลียบขอบทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก ไปทาง
ทิศเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๐ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๖) พื้นที่บริเวณที่ ๑๖ (ตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่บนเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ ตรงจุดที่ห่างจากจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก
จากจุ ด ที่ ๒ เป็ น เส้ น เลี ย บขอบทางถนนสาธารณะไม่ ป รากฎชื่ อ ฟากเหนื อ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนยนตรการกาธร ๔ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนยนตรการกาธร ๔
ฟากตะวันตก ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
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ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๗) พื้นที่บริเวณที่ ๑๗ (ตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนยนตรการกาธร ๖ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับถนนยนตรการกาธร
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ถนนยนตรการกาธร ๖ บรรจบกับถนนยนตรการกาธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนยนตรการกาธร ถึงจุดที่ ๓
ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร ถึงจุดที่ ๔
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนยนตการกาธร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนยนตรการกาธร เลียบขอบทางถนนยนตรการกาธร ๖ ฟากตะวันออก บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๘) พื้นที่บริเวณที่ ๑๘ (ตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
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ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓
ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร ถึงจุดที่ ๔
ด้านตะวันตก
จากจุ ด ที่ ๔ เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เลียบขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากใต้ บรรจบกับจุดที่ ๑
(๑๙) พื้นที่บริเวณที่ ๑๙ (ตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ)
จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่ริมคลองรัตภูมิ ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางถนนยนตรการกาธร ๔ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จากจุ ด ที่ ๒ เป็ น เส้ น เลี ย บขอบทางถนนยนตรการก าธร ๔ ฟากตะวั น ตก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนยนตรการกาธร ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงจุดที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองภูมี ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จากจุ ด ที่ ๔ เป็ น เส้ น เลี ย บริ ม คลองภู มี ฝั่ ง ตะวั น ออก ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ผ่านถนนยนตรการกาธร เลียบริมคลองรัตภูมิ ฝั่งตะวันออก ถึงจุดที่ ๑
(๒๐) พื้นที่บริเวณที่ ๒๐ (ตาบลรัตภูมิ อาเภอควนเนียง)

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จุดที่ ๑ คือ จุดที่ตั้งอยู่บนเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร
ตรงจุดที่อยู่ห่างจากรั้วของโรงพยาบาลควนเนียง ด้านตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ
๓๘๐ เมตร
ด้านเหนือ
จากจุด ที่ ๑ เป็น เส้น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑๘๐ เมตร ถึงจุดที่ ๒
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ผ่านถนนยนตรการกาธร ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนยนตรการกาธร
ด้านใต้
จากจุด ที่ ๓ เป็น เส้น ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๑๘๐ เมตร ถึงจุดที่ ๔
ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนยนตรการกาธร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนยนตรการกาธร บรรจบกับจุดที่ ๑
(๒๑) พื้นที่บริเวณที่ ๒๑ (ตาบลรัตภูมิ อาเภอควนเนียง)
จุ ด ที่ ๑ คื อ จุ ด ที่ ตั้ง อยู่ ขอบทางถนนราษฎร์อุ ทิศ ฟากตะวันออก ตรงจุ ด ที่บรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓
ด้านเหนือ
จากจุดที่ ๑ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร ถึงจุดที่ ๒
ด้านตะวันออก
จากจุดที่ ๒ เป็นเส้นเลียบขอบทางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓ ถึงจุดที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓
ด้านใต้
จากจุดที่ ๓ เป็นเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร ถึงจุดที่ ๔
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ด้านตะวันตก
จากจุดที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓ ไปทางทิศเหนือ
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๓ เลียบขอบทางถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันออก บรรจบกับ
จุดที่ ๑
ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกาหนด
เขตพื้น ที่เพื่ อ การอนุ ญ าตให้ ตั้ งสถานบริ การในท้ อ งที่ จัง หวัดสงขลา เพื่อให้ การตั้ งสถานบริ การในท้ อ งที่
จังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในท้องที่จังหวัดสงขลา จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

