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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลเขาขาว  ตําบลเขาปูน  ตําบลเขากอบ  ตําบลห้วยยอด  

และตําบลทุ่งต่อ  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา  การคมนาคม
และขนส่ง 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ   

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามแข่งรถ 
(๑๒) สนามแข่งม้า 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสบิของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามแข่งรถ 
(๑๒) สนามแข่งม้า 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

  

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ  ๑๐  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้
ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินค้า  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรบัการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๑) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๒) โรงพยาบาล 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถวตาม  (๙)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) กําจัดมูลฝอย 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต 
ผังเมืองรวมปฏบัิติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้

     หรือคลังสินค้า

ื้ ็ ้ ไ ้ ื ั่ ไ ้ ไ ้ ไ ้

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง

พ.ศ. ๒๕๕๔

เฉพาะกิจประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย

โรงงานจําพวกที่

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย

(๘) การเพาะเชือเห็ด กล้วยไม้ หรือถัวงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ได้ ได้

     ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้

ื ื ไ ้ ้ ้ํ

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยนําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรอืเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลกไม้ หรือเครื่องน่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใยหรอแตงสาเรจผา ผาลูกไม หรอเครองนุงหมทถกดวยดายหรอเสนใย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้

     หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

ํ ไ ้ ไ ้

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

(๒) การทําหมวก ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ ได้

อโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติก

อัดเข้ารปู และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้ ได้ ได้

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้

ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ใ ี่ ํ โ ื โ ็ ่ ใ ่ ึ ่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรม

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ภายในอาคารทีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

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

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้
หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล 

หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic 

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 

(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง 

วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง 

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โ ิ ั ื ่ ื่ ้ํ ื่ ั ื ไ ้ ไ ้ ไ ้

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง เฉพาะกิจ

ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครืองสูบนํา เครืองอัดอากาศหรือ ได้ ได้ ได้

ก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือ

เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า

เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภณัฑ์

นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง

แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยน

ทางไฟฟ้า เครื่องสง่หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) 

แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable

ื่ ื ิโ ื่ ื

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

Electronic Capacitors or Condensers) เครืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครืองหรือ

หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้

หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หอ้งทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     หรืออัญมณี

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

     ที่มีค่า

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

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้

ใ ํ ั ื่ ่ ใ ่ ึ่ ื ่ ั ่ ไ ี้

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ในลําดับอืน อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี

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

     หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง 

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน ได้ ได้ ได้ ได้
     ดังกล่าว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ ได้ ได้ ได้ ได้

     ยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้ ได้

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

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

ื ั ์

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบทและ อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่

อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ได้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้

หมายเหต ุ          ลําดับที่                    หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                       ได้                          หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                       โรงงานจําพวกที่          หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์  และวัดกาญจนบริรักษ์ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  เป็นระยะ  ๔๒๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
  ด้านใต้ จดวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดวัดกาญจนบริรักษ์  และโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ  และการประปาห้วยยอด  การประปาส่วนภูมิภาค 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก   



 
๒ 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดโรงพยาบาลห้วยยอด  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  และ 
ถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ     
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ     
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก   
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก   
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

ถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  โรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

ตําบลห้วยยอด  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศารัษฎา  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก   

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 



 
๓ 

 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๗๐  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันตก  และเขตทางรถไฟสายใต้   

ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนห้วยยอด  (กลึงวิทยาคาร)  และสวนสาธารณะ 

ตําหนักร่ืนรมย์   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 



 
๔ 

 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดคลองห้วยแห้ง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดที่ดินราชพัสดุ  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๙๗๖ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดที่ดินราชพัสดุ  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๙๗๖  (บริเวณสนามกีฬา 

เทศบาลและพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านควนหนังขํา) 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดโรงเรียนห้วยยอด   
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนห้วยยอด   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 



 
๕ 

 ๑.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๒๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 ๑.๒๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก   
 ๑.๒๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๕  และคลองห้วยยอด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดวัดห้วยยอด 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 



 
๖ 

 ๑.๒๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  เป็นระยะ   
๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๒ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดสํานักงานบริการโทรศัพท์ห้วยยอด  สํานักงานเกษตร 

อําเภอห้วยยอด  ที่ว่าการอําเภอห้วยยอด  และสํานักงานที่ดินอําเภอห้วยยอด 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวนัออก   
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๓   

ฟากตะวันออก   
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดหมวดการทางห้วยยอด  สํานักงานเทศบาลตําบลห้วยยอด   

และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอห้วยยอด 



 
๗ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   
ฟากตะวันตก   

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก   
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนห้วยยอด  และถนนมหามิตร  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก   
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก   
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๑   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๑  เป็นระยะ  ๑๖๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๖๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๑  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดคลองห้วยยอด  ฝั่งเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๕   
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนรัชชูปการ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ   



 
๘ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   
ฟากตะวันออก   

 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดวัดห้วยยอด 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดวัดห้วยยอด 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนรัชชูปการ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันออก  และบ้านพักพนักงานดับเพลิง 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลห้วยยอด  สถานีตํารวจภูธรอําเภอห้วยยอด   
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขห้วยยอด  และ  บก.  ร้อย  อส.อ.  ห้วยยอด  กองร้อยที่  ๔  จังหวัดตรัง 

  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก   
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากตะวันออก   



 
๙ 

 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๑ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 

ถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 
ถนนเทศบาล  ๑  เป็นระยะ  ๑๖๐  เมตร 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
เฉพาะกิจ  คือ 

  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด   
จังหวัดตรัง 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด   
จังหวัดตรัง   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นคลองยางยวน  ฝั่งใต้   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๒๖๙  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนสาย  ข  ๒  ถนนเทศารัษฎา  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันตก   
และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 



 
๑๐ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   
ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันออก   
 ๕.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒   
ถนนเทศารัษฎา  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  เป็นระยะ  ๔๒๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันออก 
 ๕.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตั้งฉาก 

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๒   
ถนนเทศารัษฎา  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนาน   
ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๗๐  ฟากเหนือ  และ 
ถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 
 ๕.๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นคลองยางยวน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากเหนือ  และโรงเรียนบ้านเขากอบ 



 
๑๑ 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   
๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๓   

 ๕.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก  และท่ีดินราชพัสดุโฉนดที่ดิน   

เลขที่  ๙๗๖ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๓๕  (บ้านท่าประดู่ – ถนนคต)   

ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๓๕  (บ้านท่าประดู่ – ถนนคต)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑๑   
บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๔  และ 
ทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๓๕  (บ้านท่าประดู่ – ถนนคต)  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๐๓  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  บริเวณหมายเลข  ๗.๔   
ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณหมายเลข  ๙.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 

 ๕.๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๗๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนาน   

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง  และ 

ถนนเทศบาล  ๑๔  ฟากตะวันออก 
 ๕.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง  และ 

ถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตกและฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก  และเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก   



 
๑๒ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศบาล  ๑   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เป็นระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๓๕  (บ้านท่าประดู่ – ถนนคต)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๑๑ 
บรรจบกับถนนสาย  ค  ๔  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๔  เป็นระยะ   
๓,๐๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๓๕  (บ้านท่าประดู่ – ถนนคต)   
ฟากตะวันออก 

 ๕.๘ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๔   (ถนนเพชรเกษม )   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๕.๙ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางรถไฟสายใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เป็นระยะ   
๒,๒๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 



 
๑๓ 

 ๖.๑ ที่ดินราชพัสดุ  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๙๗๖  (บริเวณสนามกีฬาเทศบาลและพื้นที่ 
สาธารณประโยชน์บ้านควนหนังขํา) 

 ๖.๒ สวนสาธารณะตําหนักร่ืนรมย์ 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 
 ๗.๒ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
 ๗.๓ โรงเรียนบ้านเขากอบ 
 ๗.๔ โรงเรียนบ้านหนองยูง 
 ๗.๕ โรงเรียนห้วยยอด  (กลึงวิทยาคาร) 
 ๗.๖ โรงเรียนห้วยยอด   
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  และหมายเลข  ๘.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ วัดกาญจนบริรักษ์ 
 ๘.๒ วัดห้วยยอด 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็น 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ โรงพยาบาลห้วยยอด 
 ๙.๒ การประปาห้วยยอด  การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๙.๓ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลห้วยยอด   
 ๙.๔ สถานีอนามัยตําบลเขาขาว 
 ๙.๕ หมวดการทางห้วยยอด  สํานักงานเทศบาลตําบลห้วยยอด  และสํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอห้วยยอด   
 ๙.๖ ที่ดินราชพัสดุ  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๙๗๖   
 ๙.๗ สํานักงานบริการโทรศัพท์ห้วยยอด  สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยยอด  ที่ว่าการ 

อําเภอห้วยยอด  และสํานักงานที่ดินอําเภอห้วยยอด   



 
๑๔ 

 ๙.๘ ที่ดินราชพัสดุ  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๙๗๖   
 ๙.๙ บ้านพักพนักงานดับเพลิง   

 ๙.๑๐ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลห้วยยอด   
 ๙.๑๑ สถานีตํารวจภูธรอําเภอห้วยยอด  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขห้วยยอด  และ  บก.  ร้อย   
อส.อ.  ห้วยยอด  กองร้อย  ๔  จังหวัดตรัง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งออกเป็น  ๓  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๒  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนนามสมมิตร  และ 

ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 
ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก   
ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ที่บริเวณห่างจาก 
ทางหลวงชนบท  ตง.  ๕๑๒๑  (วัดกาญจนบริรักษ์ - บ้านเขาปูน)  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ระยะประมาณ   
๔๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๒๒  และ 
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)   
ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท   
ตง.  ๕๑๒๑  (วัดกาญจนบริรักษ์ - บ้านเขาปูน)  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  ตง.  ๕๑๒๑   
(วัดกาญจนบริรักษ์ - บ้านเขาปูน)  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท  ตง.  ๕๑๒๑  (วัดกาญจนบริรักษ์ - บ้านเขาปูน)  (ถนนสาย  ข  ๑)   
ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๖  และ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๒๒   
(ถนนสาย   ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๖  บรรจบกับ 



 
๒ 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๖   
ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับทางหลวง 
ชนบท  ตง.  ๕๑๒๑  (วัดกาญจนบริรักษ์ - บ้านเขาปูน)  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนพิศาลสีมารักษ์   
(ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณห่างจากทางรถไฟสายใต้ตัดกับถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๑๗  เมตร  ไปทางทิศเหนือ 
ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ค ๑  ตัดกับ 
ถนนเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   
๓๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๒๒   
(ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๒๒  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนพิศาลสีมารักษ์   
(ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๒๒  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะ 
ประมาณ  ๘๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ตัดกับถนนเทศบาล  ๑๖   
(ถนนสาย  ก  ๓)  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)   
ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๔   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะ 
ประมาณ  ๓๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๑๖   
(ถนนสาย  ก  ๓)  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒๒   
(ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๖   
(ถนนสาย  ก  ๓)  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 



 
๓ 

 ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนกัลปศาสน์   
(ถนนสาย  ค  ๔)  ที่บริเวณห่างจากถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)   
ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  บรรจบ 
ถนนสาย  ก  ๑๒  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๑๒  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ก  ๘)   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๑๒  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๗   
(ถนนสาย  ก  ๑๑)  บรรจบกับถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะ 
ประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕   
(ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๓  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๓  บรรจบกับถนนมหามิตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ข  ๓  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๕  เร่ิมต้นจาก   
ถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนมหามิตร 

 ถนนสาย  ก  ๙  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๒  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)   
ที่บริเวณห่างจากทางรถไฟสายใต้ตัดกับถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออก 
ตามแนวถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๑๗  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนสาย  ข  ๔   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ตามแนวถนนสาย  ข   ๔  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   
๒๕๐  เมตร  ตัดกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  



 
๔ 

บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)   
ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนสาย  ก  ๑๒  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๑๒  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ก  ๘)   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ก  ๑๒  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๗  เร่ิมต้นจาก 
ถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม   
จนบรรจบกับถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนเทศบาล  ๕   
(ถนนสาย  ก  ๘)  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕   
(ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ก  ๘)  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๐   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๑๐  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๑๐  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ   
๓๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนกัลปศาสน์   
(ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ตง.  ๕๑๒๑   

(วัดกาญจนบริรักษ์ - บ้านเขาปูน)  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๑๖๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศารัษฎา  เร่ิมต้นจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๓  เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากถนนมหามิตร   
ที่บริเวณห่างจากถนนมหามิตรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมหามิตร  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๗  ตัดกับ 



 
๕ 

ถนนสาย  ข  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ค  ๑  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)   
ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔   
(ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๒)   
ระยะประมาณ  ๘๗๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนพิศาลสีมารักษ์  และ 
ถนนพลรักษ์อุทิศ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด 
ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนพิศาลสีมารักษ์และถนนพลรักษ์อุทิศ  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (ถนนสาย  ก  ๘)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑๐  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ก  ๑๐  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาย  ก  ๑๐  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   
ตัดกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๗  ตัดกับถนนเทศบาล  ๗  (ถนนสาย  ก  ๑๑)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ค  ๑  ตัดกับ 
ถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ   
๒๘๐  เมตร   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเพชรรัตน์  และ 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔๒๗๐  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑๔  บรรจบกับถนนพิศาลสีมารักษ์  (ถนนสาย  ข  ๔)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๔  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๗๐  ระยะ 
ประมาณ  ๙๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔   



 
๖ 

ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๔   
ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๖  (ถนนสาย  ก  ๓)  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตก  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร   
ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่บริเวณห่างจากถนนนามสมมิตร  (ถนนสาย  ก  ๑)   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๓  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๓  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๕๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ข  ๔  ตัดกับถนนสาย  ก  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะ 
ประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนเพชรรัตน์   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเพชรรัตน์  บรรจบกับถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๘๗๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่บริเวณห่างจากถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร   

 ถนนสาย  ค  ๒  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่  เร่ิมต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  ที่บริเวณห่างจากถนนเพชรรัตน์   
(ถนนสาย  ค  ๑)  บรรจบกับถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนกัลปศาสน์  (ถนนสาย  ค  ๔)  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร   



 
๗ 

 ถนนสาย  ค  ๓  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔   
(ถนนเพชรเกษม)  เร่ิมต้นจากถนนมหามิตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 
ถนนเทศารัษฎา  (ถนนสาย  ข  ๒)   

 ถนนสาย  ค  ๔  เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๒  และถนนกัลปศาสน์   
เร่ิมต้นจากแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยยอด  ด้านตะวันตก   
ระหว่างหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔   
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลเขาขาว  ตําบลเขาปูน  ตําบลเขากอบ  ตําบลห้วยยอด  และตําบลทุ่งต่อ  อําเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท   
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