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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกันตัง  จังหวัดตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลย่านซ่ือ  ตําบลคลองลุ  ตําบลบ่อน้ําร้อน  

ตําบลบางเป้า  ตําบลกันตัง  และตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของอําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  การสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง  ให้เป็นที่ดินประเภทท่าเรือ
และคลังสินค้า 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขยีวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ที่ กําหนดไว้ เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่ อยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่ อการอยู่อาศั ย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

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) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 

ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  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) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
(๙) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 

ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

เก่ียวกับการประมง  คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานในลําดับที่  ๖  ลําดับที่  ๑๔  

ลําดับที่  ๒๐  (๑)  ลําดับที่  ๒๖  ลําดับที่  ๓๔  (๑)  ลําดับที่  ๖๓  (๓)  ลําดับที่  ๖๔  (๑๓)  ลําดับที่  ๖๕  
ลําดับที่  ๗๕  ลําดับที่  ๙๐  และลําดับที่  ๙๒ 

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

(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๑) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๒) โรงพยาบาล 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๔.๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตที่ดินบริเวณ

ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังคลองกันตังใต้  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของคลองกันตังใต้  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทท่าเรือและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการท่าเรือ 
และคลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ 
ในแต่ละบริเวณ 
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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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
อยู่ในการจัดสรรที่ดินโครงการเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 
ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทตึกแถวหรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําตรัง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังแม่น้ําตรัง  ไม่น้อยกว่า   

๖  เมตร  เว้นแตเ่ป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 

ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสูงและเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทตึกแถวหรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 

ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 
ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง 
ดูแลรักษา  หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ําลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  และสาย  ค  ๗  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่
กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ๑  สาย  ข  ๒  สาย  ข  ๓  สาย  ข  ๔  สาย  ค  ๑  

สาย  ค  ๒  สาย  ค  ๓  สาย  ค  ๔  สาย  ค  ๕  สาย  ค  ๖  สาย  ค  ๘  สาย  ค  ๙  สาย  ค  ๑๐  
และสาย  ค  ๑๑  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ   

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได

     เกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว ได

     หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

ที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกันตัง จังหวัดตรัง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทํา ได

     น้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได

     หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือ ได

     สวนหนึ่งสวนใดของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ได ได ได ได ได

     ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ได

     อากาศเขาไมได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง  หรือไขมัน ได

     สัตวน้ํา

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทํา ได

     น้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม ได ได ได ได

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง ได ได ได ได

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน 

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑)  การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได ได

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต 

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ ได ได ได ได

     ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได ได ได ได

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใช

เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย ได ได ได ได ได ได

หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม 

ที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ได ได ได

     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ได ได ได ได ได ได

     เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา 

     หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ได ได ได ได

ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ได

     ที่คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก ได ได ได ได ได ได

หรือผักตบชวา

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม ได

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม ได

แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก ได ได ได ได ได ได

     หรือตบแตงสิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําใน ได

     สวนยางหรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ ได

     ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ได ได ได ได ได

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได

     หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

     หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับ

     วัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ได

     ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ ได ได ได ได ได

หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน ได ได ได ได ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ

เปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชใน

การกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน

ดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ

ใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา

ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช

เครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช 

เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา ได ได ได

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือ

ถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบ

ตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชใน

การอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ ได ได ได ได

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือ

จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ได ได ได ได ได

เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน 

แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลน

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดีทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ได

บันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor 

Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่

หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors 

or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด

ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต 

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ ได ได ได ได

     นอกจากเรือยาง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได ได ได ได

     จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต ได ได ได ได

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได ได ได

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ ได ได ได ได ได ได

     วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง

     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวน ได ได ได

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 

หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ได ได ได ได ได ได

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ได ได ได ได ได ได

     หรือโลหะที่มีคา

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ ได

     หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช

ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ได ได ได ได ได

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ 

     กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณา ได ได ได ได ได ได

     สินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ ได

โรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได ได ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน

ดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ ได ได ได

     ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได ได ได

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ได ได ได ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม ได ได ได ได ได

พรม หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได ได ได ได

     หรืออัญมณี

หมายเหตุ         ลําดับ                        หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                     ได                            หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                     โรงงานจําพวกที่           หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง

๑๗







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองกันตงั  จังหวดัตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแหลมมวง –  

ทาปาบ  และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑   

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ค  ๓  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓  และเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก  โรงเรียนวัดสีหราษฎรศรัทธา   

วัดสีหราษฎรศรัทธา  และปาชาบานควนทองสีห 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓   

และถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากตอจากคลองปากคลอง  ฝ ง ใต   ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก   

และคลองปากคลอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๔ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันออก 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานใต จดถนนตรังคภูมิ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก  และโรงพยาบาลกันตัง 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายใต   

กันตัง – ตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดถนนตรังคภูมิ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓ 

  ดานใต จดสุสานถนนปาไม  และถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนาคาย  และท่ีทําการไปรษณียโทรเลขกันตัง 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ค  ๓   

บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๐ 

  ดานใต จดสวนสาธารณะควนตําหนักจันทร 

  ดานตะวันตก จดศูนยประสานงานเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดหองสมุดประชาชนอําเภอกันตัง  สํานักงานการไฟฟาอําเภอกันตัง   

การไฟฟาสวนภูมิภาค  ที่ทําการประปาตรัง – กันตัง  การประปาสวนภูมิภาค  และสํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอกันตัง 

  ดานตะวันออก จดสวนสาธารณะควนตาํหนกัจันทร  และบานพักขาราชการกรมเจาทา 

  ดานใต จดถนนเขื่อนเพชร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนกันตังพิทยากร 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนเขื่อนเพชร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเขื่อนเพชร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนขื่อนา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคอกพักสัตวสงตางประเทศ  ดานทาออกกันตัง  และสํานักงาน 

ที่ดินจังหวัดตรัง  สาขากันตัง 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนตรงที่ลากจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับคลองกันตังใต   

ฝงตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางปากคลองกันตังใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

คลองกันตังใต  เปนระยะ  ๓๒๕  เมตร 

  ดานตะวันตก จดคลองกันตังใต  ฝงตะวันออก   



 

๔ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดบานพักขาราชการกรมเจาทา 

  ดานตะวันออก จดสวนสาธารณะควนตําหนักจันทร  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนกันตัง  และถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก  ถนนเขื่อนเพชร  ฟากตะวันออก   

และโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกันตัง 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดถนนขื่อนา  ฟากใต  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใตและฟากตะวันออก   

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนกันตัง  และสวนสาธารณะ 

ควนตําหนักจันทร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑๑   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสุสานฮัวเฉียว  และสํานักสงฆบานกันตังใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดสุสานฮัวเฉียว  และสํานักสงฆบานกันตังใต 

  ดานตะวันออก จดสุสานฮัวเฉียว  และสํานักสงฆบานกันตังใต 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ  และเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคลองภาษี 



 

๕ 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลกันตัง  และถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนตรังคภูมิ  ฟากเหนือ  และบานพักขาราชการเทศบาล 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดถนนตรังคภูมิ  ฟากใต  และวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากเหนือ  และสถานีวิจัยนิเวศวิทยา 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนตรังคภูมิ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดท่ีทําการดานศุลกากรกันตัง 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่  ๓ 

  ดานใต จดสวนสาธารณะควนตําหนักจันทร 

  ดานตะวันตก จดหองสมดุประชาชนอําเภอกันตงั  สํานักงานการไฟฟาอําเภอกันตัง   

การไฟฟาสวนภูมิภาค  ที่ทําการประปาตรัง – กันตัง  การประปาสวนภูมิภาค  สํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอกันตัง  และหนองน้ําสาธารณประโยชน 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนตรังคภูมิ 

  ดานตะวันออก จดถนนขื่อนา  ฟากตะวันตก  บานพักศึกษาธิการอําเภอ   

บานพักดานตรวจพืช  และบานพักขาราชการกรมประมง 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากเหนือ  ท่ีดิน  น.ส.  ๓  เลขท่ี  ๖๒๒/๕   

และเลขที่  ๖๒๑/๔  ท่ีดินโฉนดเลขที่  ๑๗๐๙  และท่ีดิน  น.ส.  ๓  เลขที่  ๔๑๕  และเลขที่  ๑๔๔/๓๘   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก   

และอูซอมเรือตํารวจน้ํา 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดสํานักงานท่ีดินอําเภอกันตัง  สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง   

ที่วาการอําเภอกันตัง  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกันตัง  ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองกันตัง  ท่ีทําการ 

ดานทาออกกันตัง  และชุมสายโทรศัพทกันตัง 

  ดานตะวันออก จดถนนเขื่อนเพชร  ฟากตะวันตก 



 

๖ 

  ดานใต จดคอกพักสัตวสงตางประเทศ  ดานทาออกกันตัง  และสํานักงาน 

ที่ดินจังหวัดตรัง  สาขากันตัง 

  ดานตะวันตก จดถนนขื่อนา  ฟากตะวันออก 

 ๒.๘ ดานเหนือ จดท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๑๗๐๙  และถนนสาย  ข  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนขื่อนา  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานตะวันตก จดท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๑๗๐๙ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดคลองบางเจายอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ   

และถนนคลองภาษี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดศูนยขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเลท่ี  ๑  ตรัง  สํานักงาน 

เจาทาภูมิภาคท่ี  ๕  ตรัง  และแผนก  ๓  กองกํากับการ  ๕  กองตํารวจน้ํา 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดคลองบางเจายอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางเจายอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนคลองภาษี 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๘  ฟากเหนือ  และคลองภาษี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคลองภาษี  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนเทศบาล 

บานคลองภาษี 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดคลองภาษี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองภาษี  ฝงตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๘  ฟากใต  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรัษฎา 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันออก  บานพักดานศุลกากรกันตัง   

และถนนคลองภาษี  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดศูนยขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเลที่  ๑  ตรัง  สํานักงาน 

เจาทาภูมิภาคท่ี  ๕  ตรัง  และแผนก  ๓  กองกํากับการ  ๕  กองตํารวจน้ํา 

  ดานตะวันออก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดที่ราชพัสดุ ท่ีใชเปนทาเรือและคลังสินคา  ทาเรือกันตัง   

จังหวัดตรัง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสถลสถานพิทักษ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดท่ีทําการไปรษณียโทรเลขกันตัง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหนาคาย 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหนาคาย  ฟากตะวันออก 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองทาสม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และวัดคีรีกาญจนาราม 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสถลสถานพิทักษ  ฟากใต  และสถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตัง 

  ดานตะวันออก จดถนนหนาคาย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนตรังคภูมิ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนตรังคภูมิ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนขื่อนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนตรังคภูมิ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก 



 

๘ 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนตรังคภูมิ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนตรังคภูมิ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก   

และถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ   

  ดานใต จดคลองบางเจายอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓ 

  ดานใต จดคลองบางเจายอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดคลองทาสม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากตอจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางปากคลองทาสม   

ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําตรัง  เปนระยะ  ๘๓๐  เมตร  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๔.๔ ที่ดินจํานวน  ๒๑  แปลง  ไดแก  น.ส.  ๓  จํานวน  ๘  แปลง  คือ  เลขท่ี  ๔๑๕   

เลขที่  ๑๔๔/๓๔  เลขที่  ๖๒๑/๔  เลขที่  ๖๒๒/๕  เลขที่  ๓๖๑  เลขที่  ๓๗๕/๓๖๖  เลขที่  ๔๖   

และเลขที่  ๓๗๔/๓๖๑  โฉนดท่ีดินจํานวน  ๗  แปลง  คือ  เลขที่  ๑๗๐๙  เลขที่  ๑๖๕๔  เลขที่  ๑๗๐๒   

เลขที่  ๑๖๕๓  เลขที่  ๒๐๘๖  เลขที่  ๑๗๑๐  และเลขที่  ๑๗๘๖  และ  น.ส.  ๓  ก.  จํานวน  ๖  แปลง   

คือ  เลขที่  ๓๑๙  เลขที่  ๓๗๘  เลขที่  ๖๖๘  เลขที่  ๓๑๒  เลขที่  ๖๐๔  และเลขท่ี  ๖๐๕ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดินประเภททาเรือ 

และคลังสินคา  ไดแก  ที่ราชพัสดุที่ใชเปนทาเรือและคลังสินคา  ทาเรือกันตัง  จังหวัดตรัง 



 

๙ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองลุ  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงเหนือ   

สะพานขามแมน้ําตรัง  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ  ถนนแหลมมวง – ทาปาบ  ฟากเหนือ 

และฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก  และมัสยิดบานสิเหร 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒  เสนขนานระยะ   

๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแหลมมวง – ทาปาบ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง   

ฝงตะวันตก  ถนนแหลมมวง – ทาปาบ  ฟากตะวันตกและฟากใต  และสะพานขามแมน้ําตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองปากคลอง  ฝงเหนือ  เสนตรงที่ลากจากคลองปากคลอง   

ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๕  ฟากเหนือ  โรงเรียนบานทาสม   

(พรอมสัมพันธพิทยา)  และโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบอน้ํารอน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  และหมายเลข  ๑๐.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน 



 

๑๐ 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองบางเปา   

ฝงตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔๐๓  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๓  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก  และเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

 ๖.๕ เกาะจากและเกาะไมปรากฏชื่อกลางแมน้ําตรัง 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  กันตัง – ตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  เปนระยะ   

๔๕๐  เมตร   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุเตียวและปาคลองยาง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๖.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ฟากใต  มัสยิดบานวังเปา   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๓  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร   



 

๑๑ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๐  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑๐  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสุสานถนนปาไม  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ค  ๓ 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุเตียวและปาคลองยาง   

ถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  โรงเรียนบานหัวหิน  และเสนตรง 

ที่ลากตอจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแมน้ําตรัง   

ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางปากคลองทาสม  บรรจบกับแมน้ําตรัง  ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําตรัง   

ฝงตะวันตก  เปนระยะ  ๘๓๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับแมน้ําตรัง   

ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางปากคลองทาสม  ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก   

เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก   

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสาย  ค  ๑๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ค  ๑๐  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๑๐  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   

ปาควนกันตัง  และเสนที่ลากจากถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับ

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนกันตัง 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดที่ดินโฉนดเลขที่  ๑๗๐๒  ที่ดิน  น.ส.  ๓  ก.  เลขที่  ๓๑๙   

ที่ดินโฉนดเลขที่  ๑๖๕๔  และท่ีดิน  น.ส.  ๓  ก.  เลขที่  ๓๗๘ 

  ดานตะวันออก จดคลองกันตังใต  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกันตังใต  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ค  ๑๑ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑๑   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๑  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑๑   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันออก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากใตและฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑๑ 

 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดคลองกันตังใต  ฝงใต  เสนตรงที่ลากจากคลองกันตังใต   

ฝงตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางปากคลองกันตังใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว   

คลองกันตังใต  เปนระยะ  ๓๒๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดโรงเรียนบานกันตังใต  และถนนสาย  ค  ๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑๑   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๑  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ค  ๑๑   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองลุ  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดแมน้ําตรัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลุ  ฝงตะวันออก 

 ๗.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองลุ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําตรัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสะพานขามแมน้ําตรัง  ฟากเหนือ 



 

๑๓ 

 ๗.๓ ดานเหนือ จดแมน้ําตรัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนคลองบางเปา   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดสะพานขามแมน้ําตรัง  ฟากเหนือ 

 ๗.๔ ดานเหนือ จดสะพานขามแมน้ําตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสิเหร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

 ๗.๕ ดานเหนือ จดสะพานขามแมน้ําตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๒ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

 ๗.๖ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  บริเวณรอบเกาะจาก 

 ๗.๗ ดานเหนือ จดคลองสิเหร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองปากคลอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

 ๗.๘ ดานเหนือ จดคลองปากคลอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

 ๗.๙ ดานเหนือ จดคลองบางเจายอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดที่ราชพัสดุ ท่ีใชเปนทาเรือและคลังสินคา  ทาเรือกันตัง   

จังหวัดตรัง 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๗.๑๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองทาสม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 



 

๑๔ 

 ๗.๑๑ ดานเหนือ จดที่ราชพัสดุ ท่ีใชเปนทาเรือและคลังสินคา  ทาเรือกันตัง   

จังหวัดตรัง 

  ดานตะวันออก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร   

กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดคลองกันตังใต  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ๗.๑๒ ดานเหนือ จดแมน้ําตรัง   

  ดานตะวันออก จดแมน้ําตรัง   

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   

ปาเกาะคอ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําตรัง 

 ๗.๑๓ หนองน้ําสาธารณประโยชน 

 ๗.๑๔ สวนสาธารณะควนตําหนักจันทร 

 ๗.๑๕ ดานเหนือ จดเสนที่ลากตอจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับแมน้ําตรัง   

ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากกึ่งกลางปากคลองทาสม  ไปทางทิศใตตามแนวแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก   

เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

 ๗.๑๖ เกาะไมปรากฏช่ือ 

 ๗.๑๗ ดานเหนือ จดคลองกันตังใต  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑๑   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๑  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนสาย  ค  ๑๑  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก  จดแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว   

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๑๕ 

 ๘.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุเตียวและปาคลองยาง 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๖  ฟากตะวันตก  วัดคีรีกาญจนาราม   

และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ค  ๖  

ฟากตะวันออก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุเตียวและปาคลองยาง 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก 
 ๘.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนที่ลากจากถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑๐ 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ๑๐  เขตเทศบาลเมืองกันตัง  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาควนกันตัง 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ค  ๑๐  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งถนนสาย  ค  ๓   
บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑๐ 

 ๘.๓ ปาสงวนแหงชาติ  และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเกาะคอ 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ โรงเรียนบานทาปาบ 
 ๙.๒ โรงเรียนวัดสีหราษฎรศรัทธา 
 ๙.๓ โรงเรียนบานทาสม  (พรอมสัมพันธพิทยา)  และโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 
 ๙.๔ โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี 
 ๙.๕ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 
 ๙.๖ โรงเรียนกันตังพิทยากร 
 ๙.๗ โรงเรียนบานหัวหิน 
 ๙.๘ โรงเรียนบานกันตังใต 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 
ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ มัสยิดซอลาฮุดดีน 
 ๑๐.๒ สํานักสงฆบานเกาะจาก 
 ๑๐.๓ มัสยิดบานสิเหร 
 ๑๐.๔ วัดสีหราษฎรศรัทธา  และปาชาบานควนทองสีห 
 ๑๐.๕ มัสยิดบานวังเปา 



 

๑๖ 

 ๑๐.๖ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส 

 ๑๐.๗ วัดคีรีกาญจนาราม 

 ๑๐.๘ สุสานถนนปาไม 

 ๑๐.๙ ที่ดินวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 

 ๑๐.๑๐ สุสานฮัวเฉียว  และสํานักสงฆบานกันตังใต 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอน้ํารอน 

 ๑๑.๒ โรงพยาบาลกันตัง 

 ๑๑.๓ ศูนยขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเลที่  ๑  ตรัง  สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี  ๕  ตรัง  

และแผนก  ๓  กองกํากับการ  ๕  กองตํารวจน้ํา 

 ๑๑.๔ บานพักดานศุลกากรกันตัง 

 ๑๑.๕ บานพักขาราชการเทศบาล 

 ๑๑.๖ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขกันตัง 

 ๑๑.๗ สถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตัง 

 ๑๑.๘ สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง 

 ๑๑.๙ ที่ทําการดานศุลกากรกันตัง 

 ๑๑.๑๐ สถานีวิจัยนิเวศวิทยา 

 ๑๑.๑๑ หองสมุดประชาชนอําเภอกันตัง  สํานักงานการไฟฟาอําเภอกันตัง  การไฟฟา 

สวนภูมิภาค  ที่ทําการประปาตรัง – กันตัง  การประปาสวนภูมิภาค  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันตัง 

 ๑๑.๑๒ สํานักงานที่ดินอําเภอกันตัง  สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง  ที่วาการอําเภอกันตัง  

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกันตัง  ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองอําเภอกันตัง  ท่ีทําการดานทาออก

กันตัง  และชุมสายโทรศัพทกันตัง 

 ๑๑.๑๓ สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่  ๓ 

 ๑๑.๑๔ ศูนยประสานงานเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง 

 ๑๑.๑๕ อูซอมเรือตํารวจน้ํา 

 ๑๑.๑๖ บานพักศึกษาธิการอําเภอ  บานพักดานตรวจพืช  และบานพักขาราชการกรมประมง 

 ๑๑.๑๗ คอกพักสัตวสงตางประเทศ  ดานทาออกกันตัง  และสํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง  

สาขากันตัง 

 ๑๑.๑๘ บานพักขาราชการกรมเจาทา 

 ๑๑.๑๙ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกันตัง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองกันตงั  จังหวดัตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๓  ขนาด  คือ   

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง   

คือ  ถนนคายพิทักษ  เริ่มตนจากถนนตรังคภูมิ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๔  สาย  ดังนี้   

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนแหลมมวง   

(ถนนสาย  ค  ๓)  ที่บริเวณถนนแหลมมวง  (ถนนสาย  ค  ๓)  บรรจบกับถนนแหลมมวง – ทาปาบ   

(ถนนสาย  ค  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ค  ๗   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๗  บรรจบกับถนนควนทองสีห  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนสาย  ค  ๗  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคายพิทักษ  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหนาคาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนควนทองสีห  (ถนนสาย  ค  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนนควนทองสีห  (ถนนสาย  ค  ๓)   

บรรจบกับถนนตรังคภูมิ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนควนทองสีห  (ถนนสาย  ค  ๓)  ระยะประมาณ   

๑๕๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคานเรือและถนนขื่อนา   

ซอย  ๑  เริ่มตนจากถนนตรังคภูมิ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคานเรือ  จนบรรจบถนนขื่อนา  ซอย  ๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออกและทิศใตตามแนวถนนขื่อนา  ซอย  ๑  จนบรรจบถนนขื่อนา   

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนขื่อนา  เริ่มตนจากถนนกันตัง –  

วังวน  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเขื่อนเพชร   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ตง. ๔๐๐๘   

เริ่มตนจากเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมดานเหนือ 



 

๒ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแหลมมวง – ทาปาบ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงชนบท  ตง.  ๔๐๐๘  (ถนนสาย  ค  ๑)  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๑,๐๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนแหลมมวง  (ถนนสาย  ค  ๓)  ที่บริเวณจุดตัดถนนแหลมมวง  (ถนนสาย  ค  ๓)  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑ 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกิตติคุณ  ถนนแหลมมวง 

ถนนควนทองสีห  ถนนตรังคภูมิ  ซอย  ๘  และถนนชายวัด  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากถนนกิตติคุณ  ๒  (ถนนสาย  ค  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนกิตติคุณ   

จนบรรจบกับถนนแหลมมวง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนแหลมมวง  จนบรรจบกับถนนควนทองสีห  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนควนทองสีห  จนบรรจบกับถนนตรังคภูมิ  ซอย  ๘  ไปทางทิศใต  ทิศตะวันออกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนตรังคภูมิ  ซอย  ๘  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนชายวัด   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนชายวัดจนสุดถนน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกันตัง – วังวน  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  ท่ีบริเวณหางจากถนนกันตัง – วังวน   

(ถนนสาย  ค  ๑๐)  บรรจบกับถนนขื่อนา  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนกันตัง – วังวน  (ถนนสาย  ค  ๑๐)  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาสม – ทาแพขนานยนต   

เริ่มตนจากเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๙๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปากคลอง  เริ่มตนจาก 

ถนนทาสม – ทาแพขนานยนต  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศใต  และทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนทาสม – ทาแพขนานยนต  (ถนนสาย  ค  ๔) 

 ถนนสาย  ค  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนหัวหิน  เริ่มตนจาก 

ถนนทาสม – ทาแพขนานยนต  (ถนนสาย  ค  ๔)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร 



 

๓ 

 ถนนสาย  ค  ๗  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนปามะพราว  (ถนนสาย  ค  ๘)  ที่บริเวณถนนปามะพราว  (ถนนสาย  ค  ๘)   

บรรจบกับถนนกิตติคุณ  ๒  (ถนนสาย  ค  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร   

จนบรรจบถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนแหลมมวง  (ถนนสาย  ค  ๓)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือและทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนควนทองสีห  (ถนนสาย  ค  ๓)   

ที่บริเวณหางจากถนนแหลมมวง  (ถนนสาย  ค  ๓)  บรรจบกับถนนควนทองสีห  (ถนนสาย  ค  ๓)  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวถนนควนทองสีห  (ถนนสาย  ค  ๓)  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกิตติคุณ  ถนนกิตติคุณ  ๒   

และถนนปามะพราว  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคลองภาษี  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนกิตติคุณ  จนบรรจบกับถนนกิตติคุณ  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนกิตติคุณ  ๒  จนบรรจบกับถนนปามะพราว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวถนนปามะพราว  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๙  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๙  บรรจบกับถนนสถลสถานพิทักษ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๙  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   

ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรัษฎา  ที่บริเวณหางจากถนนรัษฎา  บรรจบกับ 

ถนนสถลสถานพิทักษ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรัษฎา  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๙  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนรถไฟ  ซอย  ๑  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสถลสถานพิทักษ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ค  ๘  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  ๘  บรรจบกับถนนรัษฎา  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนสาย  ค  ๘  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนปาไม  และถนนกันตัง – วังวน   

เริ่มตนจากถนนตรังคภูมิ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันออก 

 ถนนสาย  ค  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกันตังใต – บางแรด   

เริ่มตนจากถนนขื่อนา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว 

ถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลย่านซื่อ  ตําบลคลองลุ  ตําบลบ่อนํ้าร้อน  ตําบลบางเป้า  ตําบลกันตัง  และตําบลกันตังใต้  
อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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