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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดตรัง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวม 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริการในด้านต่าง ๆ  เพื่อรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖ .๘  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗ .๓  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีเทา  ให้เป็นที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสงูสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียนไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๔  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๙  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๔๖  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๕  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๕๙  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๒๓๕  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๖๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียนไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝั่งลําคลอง  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๔๖  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๒๕  ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียนไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  และที่ดินริมฝั่งลําคลอง  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับ
เกษตรกรรม  การอยู่อาศัยที่ มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด   

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  เว้นแต่ที่ดินตามหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง  เลขที่  ๑๙๗๖๗  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ   
การท่องเที่ยว  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  
มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําตรังและแม่น้ําปะเหลียนไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน  ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชายเลน  
การบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ํา  การศึกษาวิจัยเพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการอยู่อาศัยหรือกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนเท่านั้น 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําปะเหลียน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําปะเหลียนไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล ได้

     โกดัง หรือคลังสินค้า

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ได้

     ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง

พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้

ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทรายหรือดิน ได้

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้

(๔) การดูดทราย ได้

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ได้ ได้

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ได้

     หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

2

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



1 2 3 1 2 3 1 2 3

(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ได้

     หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ได้ ได้

     ของสัตว์

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ได้ ได้ ได้

     การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน ได้

(๓) การทํานมข้น นมผง และนมระเหย ได้

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้ ได้

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้

3

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
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6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ ได้ ได้ ได้

     เข้าไม่ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําหรือ ได้ ได้

     การทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้

7 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ได้

(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ํามันออกแล้ว ได้

(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็ง ได้

     โดยการเติมไฮโดรเจน

4

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ได้

(๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ได้

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

5
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10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือ

ขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้

6
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(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผงฟู ได้

(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ได้

(๓) การทําแป้งเชื้อ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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(๔) การทําน้ําส้มสายชู ได้

(๕) การทํามัสตาร์ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือ ได้

ย่อยน้ําแข็ง

15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้

16 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ได้

17 โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจาก ได้

กากซัลไฟต์ในการทําเยื่อกระดาษ

18 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้

(๒) การทําเบียร์ ได้ ได้

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําน้ําอัดลม ได้ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน

(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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(๓) การทําผลิตภัณฑ์ จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอก ได้ ได้

ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยหรือเส้นใย

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้

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

     ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผัาพันคอ เนกไท ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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33 โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทําจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

     ที่คล้ายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

(๓) การทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ได้

(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ได้

(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้

(๖) การเผาถ่านจากไม้ ได้

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้ จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือผักตบชวา

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง ได้

      ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

38 โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น ได้

(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้

     ที่ทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

โรงงานจําพวกที่

12

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ไฟเบอร์ (Fibreboard)

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช

หรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัด ได้

     ศัตรูพืชหรือสัตว์

47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําใน ได้ ได้

     สวนยางหรือป่า

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การ ได้ ได้

     ทําในสวนยางหรือป่า

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอม ได้ ได้ ได้ ได้

โลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ

ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ด้วยระบบสายพาน ได้

     ลําเลียงหรือระบบท่อลม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้

     หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือ

     ปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ ได้

     ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

(๒) การทําใยแร่ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives) ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) ได้

(๖) การทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ ได้

61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน
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62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้

ตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งดังกล่าว

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้

     ถังน้ํา หรือปล่องไฟ

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
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อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก ได้ ได้ ได้ ได้

     แหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

     หลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary

     Rolling or Drawing Mills)

(๗) การทําเตาไฟหรอืเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ได้ ได้ ได้ ได้

     สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ

(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ได้ ได้ ได้ ได้

       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได้ ได้ ได้ ได้
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65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหัน

ดังกล่าว

66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องจักรดังกล่าว

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้

ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog

Computers Or Associated Electronic Data Processing Equipment or

Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
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70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ

เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก

ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ใน

การอุตสาหกรรม รถยกช้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้

พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้

สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง 

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึก

เสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่ง

วิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ 

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลโูรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับ

ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้
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77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ

จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลติภัณฑ์ดังกล่าว

82 โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือ

เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
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83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องวัดเวลา

86 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหาร ได้ ได้ ได้ ได้

ร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ

อุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้

ระบุไว้ในลําดบัอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่

     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
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90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

92 โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้

หรือใช้ประจาํตัว

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ ได้ ได้ ได้

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
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(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

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

หรือขนสัตว์

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

103 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่
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105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือ ได้

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ    ลําดับที่             หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                ได้                   หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                โรงงานจําพวกที่   หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลคลองปาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับ  

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคลองปาง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลคลองปาง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลคลองปาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๒ แนวเขตตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหวยยอด  จังหวัดตรัง  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาวง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลนาวง  ระหวางหลักเขตที ่ ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาวง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลนาวง  ระหวางหลักเขตที ่ ๖  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวังมะปรางเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวังมะปรางเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวังมะปรางเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๗  

หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวังมะปรางเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  

หลักเขตท่ี  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑ 



 
๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลควนกุน  ระหวางหลักเขตที่   ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลควนกุน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลควนกุน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลควนกุน  ระหวางหลักเขตที่   ๘  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลลําภูรา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลลําภูรา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลลําภูรา  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลลําภูรา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  

หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลคลองเต็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคลองเต็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลคลองเต็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  ถึง 

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลคลองเต็ง  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสิเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสิเกา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสิเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสิเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 



 
๓ 

 ๑.๙ แนวเขตตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับ

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับ

หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับ

หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับ

หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๑ แนวเขตตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกันตัง  จังหวัดตรัง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  ฟากตะวันตก

และฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  บรรจบกับ  ถนนไมปรากฏชื่อ   

ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากถนนบานยานตาขาว - วัดพิกุลทอง   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานยานตาขาว - วัดพิกุลทอง  บรรจบกับถนนไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบานยานตาขาว - วัดพิกุลทอง  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  

บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  

เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  ฟากใต  ไปทางทิศใต  

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๕   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๒๕  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบอถาน  และเสนตรงท่ีลากจากถนนบอถาน  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนบอถานตัดกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบอถาน   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนทาบันได  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนทาบันได  บรรจบกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตก  ตามแนวถนนทาบันได  

เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนทาบันได  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  

และเสนตรงทีล่ากจากถนนทาบันได  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาบันได 



 
๔ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาบันได  

เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาบันได  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

เสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๔  ฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือ

ตามแนวทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทุงยาว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทุงยาว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทุงยาว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลทุงยาว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาขาม  ระหวางหลักเขตที่   ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลทาขาม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาขาม  ระหวางหลักเขตที่   ๓  กับ 

หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาขาม  ระหวางหลักเขตที่   ๔  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑   

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ที่ดินที่ไดรับคําขอประทานบัตรที่  ๓/๒๕๔๔  หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแรท่ี  ๒๐๑๒ 

 ๒.๒ ที่ดินราชพัสดุ  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๐๒๒๔ 



 
๕ 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเขตเทศบาลตําบลคลองปาง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงท่ี  ๑  

ตอนที่  ๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๗๐  ฟากตะวันตก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบรรทัด  

แปลงที่  ๑  ตอนที่  ๒   

  ดานใต จดโครงการอางเก็บน้ําคลองทางิ้ว  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๖๙  

ฟากตะวันออก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอรัษฎากับอําเภอหวยยอด   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวดัตรังกับจังหวดักระบี่  เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวดัตรงักับจังหวดันครศรธีรรมราช  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๕  ฟากตะวันตก  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาใสปาแก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาใสปาแก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ 

ปาคลองชี  และปาทอนแจ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังวิเศษกับอําเภอหวยยอด  เสนแบง

เขตการปกครองระหวางอําเภอวังวิเศษกับอําเภอเมืองตรัง  แมน้ําตรัง  ฝงตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๕๘  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังวิเศษกับอําเภอสิเกา 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอวังวิเศษกับอําเภอสิเกา  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาใสปาแก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองชี  และปาทอนแจ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๖.๖   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขารังสาด  ปาทะเลสองหอง  

และปาพยอมพอก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหวยยอดกับอําเภอรัษฎา 

  ดานตะวันออก จดโครงการอางเก็บน้ําคลองทางิ้ว  แนวเขตตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองหวยยอด  จังหวัดตรัง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ดานใตและดานตะวันออก  และแนวเขต

ปาสงวนแหงชาต ิ ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงท่ี  ๑  ตอนที่  ๒   



 
๖ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหวยยอดกับอําเภอเมืองตรัง  

เขตเทศบาลตําบลลําภูรา  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  

หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๖  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอหวยยอดกับอําเภอวังวิเศษ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหวยยอดกับอําเภอวังวิเศษ  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองชี  และปาทอนแจ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาใสปาแก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๖.๔   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาใสปาแก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองชี  และปาทอนแจ   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสิเกากับอําเภอวังวิเศษ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาสายคลองริมเมือง  

ปาสายควน  และปาเกาะอายกล้ิง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสิเกากับอําเภอเมืองตรัง 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสิเกากับอําเภอกันตัง  

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาสายควนหละ  และปาเขาหวาง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติปาสายเขาหวาง  

และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองไหโละ  ปาเลนคลองปอ  และปาเลนคลองหละ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองไหโละ  ปาเลนคลองปอ  

และปาเลนคลองหละ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกะลาเส  และปาคลองไมตาย  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๖๒  ฟากตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลสิเกา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔   

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  แนวเขตผังเมอืงรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัด  และเขตเทศบาลตําบลควนกุน  ระหวางหลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๗   

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๔.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดเสนแบง เขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองตรังกับ 

อําเภอหวยยอด 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงท่ี  ๑  

ตอนที่  ๑  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาพลู  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองตรังกับ

อําเภอนาโยง  และโครงการฝายคลองนางนอย   



 
๗ 

  ดานใต จดเสนแบง เขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองตรังกับ 

อําเภอยานตาขาว  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองตรังกับอําเภอกันตัง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองตรังกับอําเภอสิเกา  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองตรังกับอําเภอวังวิเศษ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๗  และหมายเลข  ๑.๙  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  

บริเวณหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาโยงกับอําเภอเมืองตรัง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงที่  ๑  

ตอนที่  ๑  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงท่ี  ๒  ตอนท่ี  ๑ 

  ดานใต จดเสนเบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาโยงกับอําเภอยานตาขาว 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาโยงกับอําเภอเมืองตรัง  

และโครงการฝายคลองนางนอย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๕.๔  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกันตังกับอําเภอสิเกา  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกันตังกับอําเภอเมืองตรัง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกันตังกับอําเภอเมืองตรัง  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกันตังกับอําเภอยานตาขาว  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ 

ปาเลนคลองปะเหลียน  และปาคลองทาบา 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาคลองแตหรํา  ปาปากคลองบางแรต  

และปาเขาหนุย  และแนวเขตตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกันตัง  จังหวัดตรัง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

ดานตะวันออก  ดานเหนือและดานตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกันตังและปาคลองไหโละ  

แปลงที่  ๑  และแปลงท่ี  ๒  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหวาง  ปาควนแดง  และปาน้ําราบ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอยานตาขาวกับ 

อําเภอเมืองตรัง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอยานตาขาวกับอําเภอนาโยง   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบันทัด  แปลงที่  ๒  

ตอนที่  ๑ 



 
๘ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอยานตาขาวกับ 

อําเภอปะเหลียน  แมน้ําปะเหลียน  ฝงเหนือ  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  ฟากใต  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ 

แมน้ําปะเหลียน  ฝงเหนือ  เสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  ฟากเหนือ   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนบานยานตาขาว - วัดพิกุลทอง  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนบานยานตาขาว - วัดพิกุลทอง  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบานยานตาขาว - 

วัดพิกุลทอง  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๒๑  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  เสนตรงท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  

ตง.  ๓๐๒๑  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔   

เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  ฟากใต  ไปทางทิศใต   

จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  

เสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาบันได  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาบันได  

เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาบันได  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

จนบรรจบกับถนนทาบนัได  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทาบันได  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตก  ตามแนวถนนทาบันได  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนทาบันได  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  และเสนตรงที่ลากจากถนนทาบันได  

ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับแมน้ําปะเหลียน  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนว เขตป าสงวนแห งชาติ   ป า เลนคลองปะ เห ลียน 

และปาคลองทาบา  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงตะเสะ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

อําเภอยานตาขาวกับอําเภอกันตัง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๕.๕  

และหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 



 
๙ 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองปรน  ปาเลนคลองควนยาง  

และปาเลนคลองหินคอกควาย  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปะเหลียนกับอําเภอยานตาขาว  

เสนตรงที่ลากจากแมน้ําปะเหลียน  ฝงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนบอถาน  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งถนนบอถานตัดกับเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบอถาน   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบอถาน  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๕  และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๔  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ 

เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๕ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบันทัด  แปลงที่  ๒  

ตอนที่  ๑  และโครงการประตูระบายน้ําคลองปะเหลียน 

  ดานใต จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองหยงสตาร  ปาคลองหลักขันธ  

และปาคลองลิพัง  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองหวายดน  ปาเลนคลองสุโสะ  และปาเลนคลองกุเหรา  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๖  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  ฟากตะวันตก   

และเขตเทศบาลตําบลทาขาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองหวายดน  ปาเลนคลองสุโสะ  

และปาเลนคลองกุเหรา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอปะเหลียนกับอําเภอหาดสําราญ   

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาควนบาหวี  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองปรน  ปาเลนคลองควนยาง  

และปาเลนคลองหินคอกควาย   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองปรน  ปาเลนคลองควนยาง  

และปาเลนคลองหินคอกควาย  แนวเขตปาสงวน  ปาควนบาหวี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอหาดสําราญกับอําเภอปะเหลียน 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองใหดน  ปาเลนคลองตะเสะ  

ปาเลนคลองทุงกอ  และปาเลนคลองแพรกออก 

  ดานใต จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

  ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน   

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

  ดานตะวันออก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

  ดานตะวันตก จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

  ดานใต จดแนวชายฝงทะเลอันดามัน 



 
๑๐ 

๔. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๕  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  
ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ โครงการอางเก็บน้ําคลองทางิ้ว 
 ๔.๒ โครงการประตูระบายน้ําคลองกะลาเส 
 ๔.๓ โครงการคันกั้นน้ํานาทามเหนือ - ใต   
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๔.๔ โครงการฝายคลองนางนอย 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีขมพู 
 ๔.๕ โครงการประตูระบายน้ําคลองปะเหลียน 
๕. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ทะเลสองหอง 
 ๕.๒ เขาตอยไห 
 ๕.๓ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  โดยรอบท่ีดินท่ีไดรับคําขอประทานบัตร 

ที่  ๓/๒๕๔๔  หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแรที่  ๒๐๑๒ 
 ๕.๔ อุทยานนกน้ําคลองลําชาน 
 ๕.๕ ที่ดินในบริเวณเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  โดยรอบที่ดินราชพัสดุ  โฉนดที่ดินเลขที่  ๐๒๒๔ 
 ๕.๖ สวนพฤษศาสตรภาคใต  (ทุงคาย) 
๖. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงท่ี  ๑  ตอนที่  ๓  ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงท่ี  ๑  ตอนที่  ๒  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบรรทัด  แปลงท่ี  ๑  ตอนที่  ๑  
ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาพลู  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาบันทัด  แปลงท่ี  ๒  ตอนที่  ๑ 

 ๖.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาใสปาแก  และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาปะ - บางคาม 
 ๖.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขารังสาด  ปาทะเลสองหอง  และปาพยอมพอก 
 ๖.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเทือกเขาน้ําพราย  ปาเขาหนาแดง  ปาควนยาง  และปาควนเหมียง 
 ๖.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกะลาเส  และปาคลองไมตาย 
 ๖.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสายคลองรมเมือง  ปาสายควน  และปาเกาะอายกล้ิง 
 ๖.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาสายเขาหวาง  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองไหโละ  ปาเลนคลองปอ  

และปาเลนคลองหละ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหวาง  ปาควนแดง  และปาน้ําราบ  และปาสงวนแหงชาติ  
ปาเกาะมุก   

 ๖.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะคอ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาคลองกันตัง  และปาคลองไหโละ  
แปลงที่  ๑  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะแลน  ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนเกาะเหลาตํา  ปาสงวนแหงชาติ   
ปาคลองแตหรํา  ปาปากคลองบางแรต  และปาเขาหนุย  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะลิบง 



 
๑๑ 

๗. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา  

ใหเปนท่ีดินประเภทสงวนไวเพ่ือรักษาสภาพปาชายเลน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองปะเหลียน  และปาคลองทาบา  ปาสงวนแหงชาติ   

ปาทุงตะเสะ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาควนบาหวี  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองปรน  ปาเลนคลองควนยาง  

และปาเลนคลองหินคอกควาย   

 ๗.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองใหดน  ปาเลนคลองตะเสะ  ปาเลนคลองทุงกอ   

และปาเลนคลองแพรกออก  ปาสงวนแหงชาต ิ ปาเลนคลองหวายดน  ปาเลนคลองสุโสะ  และปาเลนคลองกุเหรา 

 ๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองหยงสตาร  ปาคลองหลักขันธ  และปาคลองลิพัง   

และปาสงวนแหงชาติ  ปาเลนคลองหวายดน  ปาเลนคลองสุโสะ  และปาเลนคลองกุเหรา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดตรัง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง 
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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