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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ .ศ .  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลนาตาล่วง  ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลทับเที่ยง  

ตําบลบางรัก  ตําบลบ้านควน  ตําบลโคกหล่อ  และตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ 
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม  และการศึกษาของจังหวัดตรัง 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ 

และได้มาตรฐาน 
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(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  และการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 

(๕) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) สวนสนุก 
(๑๒) สนามแข่งรถ 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๐) สวนสนุก 
(๑๑) สนามแข่งรถ 
(๑๒) กําจัดมูลฝอย 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สวนสนุก 
(๘) สนามแข่งรถ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๘) สถาบันการศึกษา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น 
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) สถานสงเคราะหห์รือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๒) สถาบันการศึกษา 
(๑๓) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัยที่มีความสูง 
ของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําตรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้ มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําตรัง  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า   
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การอนุรักษ์โบราณสถานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  โบราณคดี  ประวัติศาสตร์  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  
ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  ถนนสาย  ข  ๖  ถนนสาย  ข  ๗  ถนนสาย  ข  ๘  
ถนนสาย  ข  ๙  และถนนสาย  ค  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  และถนนสาย  ก  ๔  ห้ามใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 

เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล ได้
     จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน ได้
     หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได้ ได้
     ของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน
สําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้
(๔) การดูดทราย ได้

พ.ศ.  ๒๕๕๘

และเกษตรกรรม

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง

หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบ ได้
     สายพานลําเลียง

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ได้ ได้
     ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร ได้
     เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง 
     หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้ ได้
     เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นน้อย
ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้ ได้
     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้
     หรือช็อกโกเลต

๓

หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้ ได้
หรือย่อยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้ ได้

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่
ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม
ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก
หรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้ ได้
     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์
     ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๕

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วย ได้ ได้
     วิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้ ได้
     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง  ได้ ได้ ได้ ได้
อ้อ กก หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้
     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้
แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย ชนบท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

๖

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ได้
     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้
     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือ
ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้
     ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้
     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน 
     หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

โรงงานจําพวกที่

๗
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้
     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้ ได้
สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or
 Associated Electronic Data Processing
 Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
 (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือ
ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง

ที่อยู่อาศัย ชนบท
ที่ดินประเภท

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๙

ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น  
ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง  
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือ
สําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง 
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์  
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว
ที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related
Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

โรงงานจําพวกที่
และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๑๐
ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) 
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้
ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน ได้ ได้ ได้
ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ 
หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้ ได้
     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
     ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๑๑

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้
     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้
     หรือเหรียญอื่น

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ ได้ ได้ ได้
     สําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ได้ ได้ ได้
     ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
     กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้
     โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และเกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

๑๒
ที่ดินประเภท



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับ ได้ ได้ ได้

ใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ ได้ ได้ ได้
ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

๑๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ ได้
     หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ได้

     ทอง หรืออัญมณี

หมายเหตุ       ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                   ได้                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                   โรงงานจําพวกที่     หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ชนบท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๑๔

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนาตาลวง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนาตาลวง 

  ดานใต จดถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และถนนบานบอมะพราว –  

บานเขาขี้คางคาว  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานตะวันออก จดถนนบานบอมะพราว – บานเขาขี้คางคาว  ฟากตะวันตก   

และถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากเหนือ  ถนนบานโพธิ์   ซอย  ๑   

ฟากตะวันออก  คลองหวยยาง  ฝงเหนือ  และเสนตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากใต   

ถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันออก  และถนนสายทุงควน – ในแขวง  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ดานตะวันออก   จดถนนสายทุงควน – ในแขวง  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๓   

ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 



 

๒ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนหวยยอด  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก   

ถนนหวยยอด  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนเทศบาล  ๓  บานนาตาลวง 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดแนวเสนตรงที่ลากจากสามแยกบริเวณวัดไทรงามไปทาง 

ทิศตะวันออก  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  บรรจบกับ 

ถนนหวยยอด  ซอย  ๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  เปนระยะ   

๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหนองเถีย – เกาะบก  ฟากตะวันออกและฟากใต 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และฟากตะวันออก   

ถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  และถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ดานใต จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเวียนกะพัง   

วัดกะพังสุรินทร  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดกะพังสุรินทร  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

และฟากใต 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

และถนนเวียนกะพัง  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนทากลาง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนตรง 

ที่ลากจากจุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนน้ําผุด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนหนองเถีย – เกาะบก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก   

และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร  ๙๕  (สวนสาธารณะหวยน้ําผุด) 

  ดานใต จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร  ๙๕  (สวนสาธารณะหวยน้ําผุด) 

  ดานตะวันตก จดถนนน้ําผุดใต  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดคลองปอนด  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทากลาง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนน้ําผุดใต  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีตรัง  ๑   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเวียนกะพัง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๑.๑๒ ดานตะวันออก จดถนนน้ําผุดใต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหวยยาง  ฝงเหนือ  โรงเรียนเทศบาลวัดตันตยาภิรม   

สํานักงานประปาตรัง  การประปาสวนภูมิภาค  วัดตันตยาภิรม  และถนนทากลาง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

และแนวเขตเทศบาลนครตรัง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๑  และหลักเขตที่  ๑๒ 

  ดานใต จดแนวเขตเทศบาลนครตรัง  ระหวางหลักเขตที่  ๑๒  ถึงหลักเขต 

ที่  ๑๕ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  และวัดควนขัน 



 

๔ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนเทศบาล  ๕   

วัดควนขัน 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีตรัง  ๑ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนทากลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดที่สําหรับใชในราชการจังหวัดตรัง  (ท่ีสงวนเล้ียงสัตวทุงแจง)   

และสนามกีฬาเทศบาล  (ทุงแจง) 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดถนนทากลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายใต   

แยกทุงสง – กันตัง  วัดมัชฌิมภูมิ  โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนกันตัง 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครตรัง  ระหวางหลักเขตที่  ๑๒  ถึงหลักเขต 

ที่  ๑๕ 

  ดานตะวันออก จดคลองนางนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ  และที่ธรณีสงฆวัดนิคมประทีป 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหวยน้ําใส  ฝงตะวันออก  และคลองไฟ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกันตัง 

  ดานใต จดถนนจริงจิตร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต  วัดนิคมประทีป  โรงเรียนวัดนิคมประทีป  

และถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต 



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดคลองนางนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองนางนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ จดถนนจริงจิตร  ฟากใต  และเสนตรงที่ลากจากศูนยกลาง 

ถนนจริงจิตร  จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก   

ถนนคลองน้ําเจ็ด  ฟากเหนือ  และถนนกันตัง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกันตัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหมวดการทางบางรัก  แขวงการทางตรัง  และถนนสาย  ค   

ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๒ ดานเหนือ จดถนนกันตัง  ฟากใตและฟากตะวันออก  และถนนคลองน้ําเจ็ด   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง  –  กันตัง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดคลองนางนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองนางนอย  ฝงตะวันออก  และถนนกันตัง  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ จดถนนคลองน้ําเจ็ด  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองนางนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดถนนคลองน้ําเจ็ด  ฟากใต  และวัดคลองน้ําเจ็ด 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองนางนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และคลองหวยยาง   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานโพธิ์  ซอย  ๑ 



 

๖ 

  ดานใต จดถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากเหนือ  ถนนรักษจันทน  ฟากตะวันตก  

และถนนศรีตรัง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนหวยยอด  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง   

ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก  วัดนิโครธ  และถนนศรีตรัง  ๑   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเพลินพิทักษ  ฟากเหนือ  และหนองน้ําสาธารณะ 

  ดานตะวันตก จดถนนหวยยอด  ฟากตะวันออก 

 ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเวียนกะพัง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาลตรัง  และ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 

  ดานตะวันตก จดถนนรักษจันทน  ฟากตะวันออก 

 ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนศรีตรัง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรักษจันทน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเพลินพิทักษ  ฟากเหนือ  และวัดกุฎยาราม 

  ดานตะวันตก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากใต  และสํานักงานกองทุนสงเคราะห 

การทําสวนยางจังหวัดตรัง 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  (คอซิมบี้   

ณ  ระนอง)  และถนนพัทลุง  ฟากเหนือ 



 

๗ 

  ดานตะวันตก จดถนนเพลินพิทักษ  ฟากตะวันออก  และถนนรักษจันทน   

ฟากตะวันออก 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดโรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดกะพังสุรินทร  และวัดกะพังสุรินทร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเวียนกะพัง   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีตรัง  ๑ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนเวียนกะพัง   

ฟากตะวันออก 

 ๒.๘  ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยยอด 

  ดานใต จดคลองหวยยาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีตรัง  ๑   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดถนนพัทลุง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และสนามกีฬา

เทศบาลนครตรัง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรัษฎา   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจิมปญญา  ที่ทําการไปรษณียตรัง  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีตรัง   

บานพักขาราชการสรรพากรพ้ืนท่ีตรัง  บานพักพนักงานท่ีทําการไปรษณียตรัง  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนพัทลุง 



 

๘ 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก  และถนนควนขนุน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงเหนือ 

  ตะวันตก จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงตะวันออก 

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองไฟ  ฝงตะวันตก  และหวยน้ําใส  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดคลองน้ําเจ็ด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๗  ฟากใต  ถนนรัษฎา   

ซอย  ๙  ฟากใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  วัดควนวิเศษ  และ

โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวังตอ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก   

และถนนกันตัง  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดถนนวิเศษกุล  ซอย  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันออก   

 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากใตและฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๗   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดหวยน้ําใส  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๙ ดานเหนือ จดถนนศรีตรัง  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคลองน้ําเจ็ด  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันออก 



 

๙ 

 ๒.๒๐ ดานเหนือ จดถนนวังตอ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนคลองน้ําเจ็ด  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวังตอ  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหวยยอด  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนทากลาง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก   

คลองหวยยาง  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยยอด 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนเพลินพิทักษ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสังขวิทย  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงเรียนเทศบาลสังขวิทย   ถนนสังขวิทย   ฟากเหนือ   

และสวนสาธารณะสังขวิทย 

  ดานตะวันตก จดถนนหวยยอด  ฟากตะวันออก 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดถนนสังขวิทย  ฟากใตและฟากตะวันออก  และถนนเพลินพิทักษ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอุดมลาภ  ฟากเหนือ  สวนทับเท่ียง  (เรือนจําจังหวัดตรังเดิม)   

และถนนพัทลุง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันออก  และคลองหวยยาง  ฝงตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดถนนเพลินพิทักษ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเพลินพิทักษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพัทลุง  ฟากเหนือ  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง   

และถนนอุดมลาภ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  และหนองน้ําสาธารณะ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดถนนสังขวิทย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองหวยยาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดบานพักขาราชการอัยการจังหวัดตรัง  และถนนวิเศษกุล   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนหวยยอด  ฟากตะวันออก 



 

๑๐ 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดถนนพัทลุง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนพัทลุง  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจิมปญญา 

  ดานใต จดท่ีทําการไปรษณียตรัง 

  ดานตะวันตก จดถนนเจิมปญญา  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๓.๗ ดานตะวันออก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนราชดําเนิน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหวยยอด  ฟากตะวันออก  และคริสตจักรตรัง 

 ๓.๘  ดานเหนือ จดถนนอุดมลาภ  ฟากใต   

  ดานใต จดถนนพัทลุง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหนองพลอง  ๒  และบานพักผูวาราชการจังหวัดตรัง 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดถนนพัทลุง  ฟากใต  และหนองสิริบรรณ 

  ดานตะวันออก จดถนนเจิมปญญา  ฟากตะวันตก  และชุมสายโทรศัพทตรัง 

  ดานใต จดถนนพระราม  ๖  ฟากเหนือ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง  หองสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  สนามเทนนิส  และศูนยแสดงสินคาหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดท่ีทําการไปรษณียตรัง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเจิมปญญา   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรัษฎา  และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันออก  และถนนเจิมปญญา  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดถนนทากลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกันตัง  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดถนนราชดําเนิน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระราม  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกันตัง  ฟากตะวันออก 



 

๑๑ 

 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดถนนพระราม  ๖  ฟากใต  และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

  ดานตะวันออก จดถนนรัษฎา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวิเศษกุล  ซอย  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันออก  บานพักขาราชการผูพิพากษา

จังหวัดตรัง  และหนองน้ําสาธารณะ 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดถนนพระราม  ๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิเศษกุล  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนสภาราชินี 

  ดานใต จดโรงเรียนวัดควนวิเศษ  วัดควนวิเศษ  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกันตัง  ฟากตะวันออก 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ

คลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดคลองนางนอย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓ 

  ดานใต จดคลองควนปริง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดถนนทากลาง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากตอจากถนนจริงจิตรไปทางทิศตะวันออกที่จุด 

ซึ่งถนนจริงจิตรบรรจบกับถนนกันตัง  และถนนจริงจิตร  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนกันตัง  

โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ  วัดมัชฌิมภูมิ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทากลาง 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑๙   

  ดานใต จดคลองนางนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙  ฟากตะวันออก 



 

๑๒ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนอื  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนสาย  ค   

บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และแนวเขตปาไมถาวร 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาทุงใสเจ็ดหางและปาควนไมคง 

  ดานตะวันออก จดถนนบานบอมะพราว – บานเขาขี้คางคาว  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

 ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแนวเสนตรงท่ีลากจาก

จุดกึ่งกลางสะพานขามแมน้ําตรัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนสาย  ค  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก 

 ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

จุดกึ่งกลางสะพานขามแมน้ําตรัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางถนนสาย  ค  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเขาสามบาท   

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก   

เสนตรงที่ลากจากสามแยกบริเวณวัดไทรงามไปทางทิศตะวันออก  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  บรรจบกับถนนหวยยอด   

ซอย  ๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และถนนหนองเถีย – เกาะบก  ฟากเหนือและฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ทั้งนี้   ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  บริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  และบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๑๓ 

 ๖.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจากจุด 

ซึ่งถนนบานบอมะพราว – บานเขาขี้คางคาว  ตัดกับแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาทุงใสเจ็ดหาง 

และปาควนไมคง  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนบานหัวถนน – วัดโพธาราม  บรรจบกับถนนน้ําผุดเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนน้ําผุดเหนือและทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๓  เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๓  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนนาตาลวง  และถนนบานบอมะพราว – บานขี้คางคาว   

ฟากตะวันออก 

 ๖.๕ ดานเหนือ จดถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๓   

ฟากใต  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโพธิ์ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงท่ีลากจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๒๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหัวถนน – วัดโพธาราม  บรรจบกับ 

ถนนน้ําผุดเหนือ  ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืตามแนวถนนน้ําผุดเหนอืและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๒๓   

เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหัวถนน – วัดโพธาราม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนบานหัวถนน – วัดโพธาราม  ฟากตะวันออก  และ 

โรงเรียนวัดโพธาราม 

 ๖.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  วัดไพรสณฑ  และโรงเรียนวัดไพรสณฑ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙  ฟากตะวันตก  โรงงาน 

ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  และคลองปอนด  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดถนนทากลาง  ฟากเหนือ  โรงเรียนเทศบาลวัดประสิทธิชัย   

และวัดประสิทธิชัย 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

 ๖.๗ ดานเหนือ จดถนนน้ําผุดเหนือ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนบานหัวถนน – วัดโพธาราม  ฟากตะวันตก  และวัดโพธาราม 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   



 

๑๔ 

 ๖.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจุดซึ่งถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนหนองเถีย – 

เกาะบก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่ง 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  บรรจบกับถนนน้ําผุด  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดโรงฆาสัตวเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานตรัง   

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  และโรงเรียนสภาราชินี  ๒   

  ดานตะวันตก จดคลองปอนด  ฝงตะวันออกและฝงใต  วิทยาลัยสารพัดชางตรัง   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙  ฟากตะวันออก   

 ๖.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลาก 

จากจุดซึ่งอยูหางจากถนนบานหัวถนน – วัดโพธาราม  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   

(ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๘  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  ๘  

ตัดกับคลองนางนอย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๘  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองนางนอย  ฝงตะวันออก  แนวเขตเทศบาลนครตรัง   

ระหวางหลักเขตที่  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๒  และหลักเขตที่  ๑๑  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๐.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดถนนทากลาง  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดที่สําหรับใชในราชการจังหวัดตรัง  (ท่ีสงวนเล้ียงสัตวทุงแจง)   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  วัดแจง  และโรงเรียนวัดแจง 

  ดานใต จดถนนกันตัง  ฟากเหนือ  และคลองนางนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองนางนอย  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทากลาง   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙  ฟากตะวันออก 

 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดถนนทากลาง  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๙  ฟากตะวันตก  คลองนางนอย   

ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดคลองควนปริง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 



 

๑๕ 

 ๖.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต  โรงเรียนวัดควน  และวัดควน 

  ดานตะวันออก จดคลองเมือง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเมือง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  ฟากตะวันออก  และ 

คลองนางนอย  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑๑.๒๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดคลองนางนอย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองควนปริง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๐๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๑๐.๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 

 ๖.๑๔ ดานเหนือ จดคลองนางนอย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก  วัดสาริการาม  และโรงเรียน 

วัดสาริการาม 

  ดานใต จดคลองควนปริง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  แยกทุงสง – กันตัง  ฟากตะวันออก   

 ๖.๑๕ ดานเหนือ จดคลองนางนอย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเมือง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก   

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก   

 ๗.๒ สวนสาธารณะกะพังสุรินทร 

 ๗.๓ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร  ๙๕  (สวนสาธารณะหวยน้ําผุด) 

 ๗.๔ หนองน้ําสาธารณะ 



 

๑๖ 

 ๗.๕ สวนสาธารณะสังขวิทย   
 ๗.๖ หนองน้ําสาธารณะ 
 ๗.๗ สวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  (คอซิมบี้  ณ  ระนอง) 
 ๗.๘ สวนทับเที่ยง  (เรือนจําจังหวัดตรังเดิม) 
 ๗.๙ หนองสิริบรรณ 
 ๗.๑๐ สนามกีฬาเทศบาล  (ทุงแจง) 
 ๗.๑๑ หนองพลอง  ๒ 
 ๗.๑๒ สนามเด็กเลนเทศบาลนครตรัง 
 ๗.๑๓ หนองน้ําสาธารณะ 
 ๗.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก 
  ดานใต จดคลองควนปริง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดริมฝงแมน้ําตรัง  ฝงตะวันออก   
 ๗.๑๕ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๒๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ โรงเรียนวัดไทรงาม 
 ๘.๒ โรงเรียนวัดไพรสณฑ 
 ๘.๓ โรงเรียนเทศบาล  ๓  บานนาตาลวง 
 ๘.๔ โรงเรียนวัดโพธาราม 
 ๘.๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
 ๘.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดกะพังสุรินทร 
 ๘.๗ วิทยาลัยสารพัดชางตรัง 
 ๘.๘ โรงเรียนเทศบาลสังขวิทย 
 ๘.๙ โรงเรียนสภาราชินี  ๒ 
 ๘.๑๐ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง 
 ๘.๑๑ โรงเรียนเทศบาลวัดตันตยาภิรม 
 ๘.๑๒ โรงเรียนเทศบาล  ๕  วัดควนขัน 
 ๘.๑๓ โรงเรียนอนุบาลตรัง   
 ๘.๑๔ โรงเรียนเทศบาลวัดประสิทธิชัย 
 ๘.๑๕ โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ 
 ๘.๑๖ โรงเรียนสภาราชินี 
 ๘.๑๗ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 



 

๑๗ 

 ๘.๑๘ โรงเรียนวัดควน 

 ๘.๑๙ โรงเรียนวัดแจง 

 ๘.๒๐ โรงเรียนวัดนิคมประทีป 

 ๘.๒๑ โรงเรียนวัดโคกมะมวง 

 ๘.๒๒ โรงเรียนวัดสาริการาม 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  คือ  เขาสามบาท 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ วัดไทรงาม 

 ๑๐.๒ วัดไพรสณฑ 

 ๑๐.๓ วัดนิโครธ 

 ๑๐.๔ วัดโพธาราม 

 ๑๐.๕ วัดกะพังสุรินทร 

 ๑๐.๖ วัดกุฎยาราม 

 ๑๐.๗ วัดน้ําผุดใต 

 ๑๐.๘ วัดพระงาม 

 ๑๐.๙ วัดตันตยาภิรม 

 ๑๐.๑๐ วัดควนขัน 

 ๑๐.๑๑ คริสตจักรตรัง 

 ๑๐.๑๒ วัดประสิทธิชัย   

 ๑๐.๑๓ วัดมัชฌิมภูมิ   

 ๑๐.๑๔ วัดควนวิเศษ 

 ๑๐.๑๕ วัดควน 

 ๑๐.๑๖ วัดแจง 

 ๑๐.๑๗ ที่ธรณีสงฆวัดนิคมประทีป 

 ๑๐.๑๘ วัดนิคมประทีป 

 ๑๐.๑๙ วัดคลองน้ําเจ็ด 

 ๑๐.๒๐ วัดโคกมะมวง 

 ๑๐.๒๑ วัดสาริการาม 



 

๑๘ 

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาขา 
 ๑๑.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโพธิ์ 
 ๑๑.๓ สถานีผสมเทียมจังหวัดตรัง 
 ๑๑.๔ โรงพยาบาลตรัง 
 ๑๑.๕ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดตรัง 
 ๑๑.๖ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
 ๑๑.๗ สถานีขนสงจังหวัดตรัง   
 ๑๑.๘ โรงฆาสัตวเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดตรัง  และสํานักงาน 

ประกันสังคมจังหวัดตรัง 
 ๑๑.๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดตรัง  สํานักงานขนสงจังหวัดตรัง   

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง  และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง 
 ๑๑.๑๐ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ตรัง  บานพักขาราชการสรรพากรพ้ืนท่ีตรัง  และบานพัก 

พนักงานที่ทําการไปรษณียตรัง 
 ๑๑.๑๑ สํานักงานองคการตลาดเพ่ือการเกษตร 
 ๑๑.๑๒ สํานักงานประปาตรัง  การประปาสวนภูมิภาค 
 ๑๑.๑๓ บานพักผูวาราชการจังหวัดตรัง 
 ๑๑.๑๔ บานพักขาราชการอัยการจังหวัดตรัง 
 ๑๑.๑๕ ที่สําหรับใชในราชการจังหวัดตรัง  (ที่สงวนเล้ียงสัตวทุงแจง) 
 ๑๑.๑๖ กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดตรงั  ศาลากลางจังหวัดตรัง  ศาลจังหวัดตรัง  ที่วาการ

อําเภอเมืองตรัง  สํานักงานเทศบาลนครตรัง  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง  
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองตรัง 

 ๑๑.๑๗ ที่ทําการไปรษณียตรัง 
 ๑๑.๑๘ ชุมสายโทรศัพทตรัง 
 ๑๑.๑๙ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง  หองสมุดประชาชนจังหวัดตรัง   

สนามเทนนิส  และศูนยแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ๑๑.๒๐ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 ๑๑.๒๑ บานพักขาราชการผูพิพากษาจังหวัดตรัง 
 ๑๑.๒๒ สถานีรถไฟตรัง 
 ๑๑.๒๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานควน 
 ๑๑.๒๔ หมวดการทางบางรัก  แขวงการทางตรัง 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  มีจํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเวียนกะพัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ค  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศเหนือ

ตามแนวถนนสาย  ค  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนควนคีรี  เริ่มตนจาก 

ถนนเพลินพิทักษ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ

ถนนอุดมลาภ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหวยยอด  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะ

ประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนควนคีรี  (ถนนสาย  ก  ๒) 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนควนขนุน  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพัทลุง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  จนบรรจบกับ

ถนนศรีตรัง  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนศรีตรัง  ๑  บรรจบกับถนนควนขนุน  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนศรีตรัง  ๑  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกันตัง  ซอย  ๑๐  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกันตัง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบางรัก  (ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณหางจากถนนบางรัก  



 

๒ 

(ถนนสาย  ค)  บรรจบกับถนนทากลาง  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบางรัก   

(ถนนสาย  ค)  ประมาณ  ๙๖๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๙  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ตง.  ๓๐๐๒  

และถนนตนปริง – บายพาส  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหวยยอด  ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกตามแนว

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนนาตาลวง   

(ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณถนนนาตาลวง  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับถนนบานบอมะพราว – บานเขาขี้คางคาว  

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรักษจันทน  ที่บริเวณ 

หางจากถนนรักษจันทนบรรจบกับถนนเวียนกะพัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนรักษจันทน  

ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสวนจันทน  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนนาตาลวง  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศใต

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๔  

บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๒๙๐  

เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนผสมเทียม  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหวยยอด  ที่บริเวณหางจากถนนตนปริง – บายพาส   

(ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนหวยยอด  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนหวยยอด  ระยะ

ประมาณ  ๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๕  บรรจบกับถนนศรีตรัง  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ข  ๕  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๒๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนสวนจันทน  (ถนนสาย  ข  ๓)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสวนจันทน  (ถนนสาย  ข  ๓)  

บรรจบกับถนนนาตาลวง  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสวนจันทน  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะ



 

๓ 

ประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนผสมเทียมท่ีบริเวณหางจากถนนผสมเทียมบรรจบกับ 

ถนนรักษจันทน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนผสมเทียม  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนรักษจันทน 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนศรีตรัง  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะ

ประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับ

ถนนหวยยอด  ไปทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนสาย  ข  ๔  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนควนขนุน  เริ่มตนจาก 

ถนนศรีตรัง  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนควนขัน  (ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนรัษฎา  ซอย  ๙  และถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรัษฎา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  

ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนศรีตรัง  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนศรีตรัง  ๑  บรรจบกับถนนรัษฎา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวถนนศรีตรัง  ๑  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออก  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนควนขัน  (ถนนสาย  ค)  

ที่บริเวณหางจากถนนควนขัน  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ตง.  ๔๐๑๕  (ถนนสาย  ข  ๘)  

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนควนขัน  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ตง.  ๔๐๑๕  

เริ่มตนจากถนนควนขัน  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  

จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบท  ตง.  ๔๐๑๗  

เริ่มตนจากถนนคลองน้ําเจ็ด  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบางรัก  ถนนน้ําผุดใต   

ถนนหวยยอด  ซอย  ๒๓  ถนนนาตาลวง  ถนนควนขัน  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔๕   



 

๔ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกันตัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ทิศเหนือตามแนวถนนบางรัก  ตัดกับถนนทากลาง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบางรัก  

ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  

ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนน้ําผุดใต  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนน้ําผุดใต  บรรจบ 

ถนนตนปริง – บายพาส  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนหวยยอด  ซอย  ๒๓  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนหวยยอด  ซอย  ๒๓  บรรจบกับถนนหวยยอด  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนนาตาลวง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนนาตาลวง  ระยะประมาณ  ๒,๐๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  

๔๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนนาตาลวง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนนาตาลวงตัดกับ 

ถนนน้ําผุดเหนือ  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใตตามแนวถนนนาตาลวง  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาย  ก  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๑  บรรจบกับถนนเวียนกะพัง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ท่ีบริเวณถนนควนขัน  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศใต  และทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนควนขันบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๔๕  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๔๐๔๕  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๐๔ 

 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลนาตาล่วง  ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลทับเที่ยง  ตําบลบางรัก  ตําบลบ้านควน  ตําบลโคกหล่อ   
และตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เ ก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง   
และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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