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กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมอืงชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ

มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 

ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม  ในทองที่ตําบลฆะมัง  ตําบลพิกุล  ตําบลชุมแสง  ตําบล

หนองกระเจา  และตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 

ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชน 

ในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม 

ในบริเวณแนวเขตตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนท่ีดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองใหเปนศูนยกลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา  
และการคมนาคมขนสงของอําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 

(๒) สงเสริมการพัฒนาดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจในอนาคต 

(๓) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

(๔) สงเสริมอุตสาหกรรมบริการ  อุตสาหกรรมการเกษตร  และคลังสินคาพืชผลการเกษตร 
(๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช

ประโยชนท่ีดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการ
ประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ การใชประโยชนท่ีดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(๒) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

(๓) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

(๔) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน

ท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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(๖) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน
ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน
ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ขอ ๗ ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ ท่ีใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ท่ีไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๖) คลังสินคา 
(๗) สถานที่เก็บสินคา 
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองระนงหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของคลองระนงหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการ

กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดิน 

เพ่ือกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ   

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบดัน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ ท่ีใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ท่ีไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๗) คลังสินคา 

(๘) สถานที่เก็บสินคา 

(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา 

(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองจระเขเผือก  คลองระนง  หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีท่ีวาง

ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของคลองจระเขเผือก  คลองระนง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ 

ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนท่ีดิน 

เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  

สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ ท่ีใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ท่ีไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  

และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสขุ 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๗) คลังสินคา 

(๘) สถานที่เก็บสินคา 

(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกา 

(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองระนงหรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝง

ตามสภาพธรรมชาติของคลองระนงหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการ

กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ

การใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ท่ีดินประเภทนี้  หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ ท่ีใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ท่ีไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  

และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยูอาศัย  และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว  เวนแต

เปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่

โครงการทั้งหมด 

(๙) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๐) คลังสินคา 

(๑๑) สถานที่เก็บสินคา 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีท่ีการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และเพื่อ

การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 

อยูในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการดังกลาว

รวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองระนง  คลองงิ้ว  หรือแหลงน้ําสาธารณะ   ใหมี ท่ีวาง 

ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของคลองระนง  คลองงิ้ว  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  

๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๑ ท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน 

ซึ่งเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น   

ท่ีดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชน

ท่ีดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การอยูอาศัย  

เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน

เทานั้น 

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงแมน้ํานาน  แมน้ํายม  คลองจระเขเผือก  คลองระนง  หรือแหลงน้ํา

สาธารณะ  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํานาน  แมน้ํายม  คลองจระเขเผือก  

คลองระนง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคม 

ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๒ ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๓ ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของกับ

การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

ขอ ๑๔ ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ใหใชประโยชน

ท่ีดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน

เทานั้น 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต

ผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได

      โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชใน

การกอสราง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลําดับ

ที่

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง  ได ได

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได

      หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

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

      ของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได

      ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให ได ได ได ได ได

      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได ได

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามัน ได ได ได

      หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได ได ได

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

๒

โรงงานจําพวกที่

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได

      ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได ได ได

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอยลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

๓

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน 

หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ได ได

       ซึ่งมิใชออย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได

       หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ ได ได ได

      เมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๙) การทําหมากฝรั่ง ได ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได ได ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได

๕

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง ได

      ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ได ได ได

      หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว

      หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได ได

      หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก ได ได ได

หรือผักตบชวา

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง ได

       ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๓) การแกะสลักไม ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ได ได

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได

      หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได ได

      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

โรงงานจําพวกที่

๗

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ได ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชใน ได ได ได

การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได ได ได

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิด  

ดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูล

ที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated  

Electronic Data Processing Equipment  or Accessories) เครื่องรวมราคา

ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช

ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวย

การถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๘

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ ได ได ได

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง 

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว 

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสง

โทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปน

ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor or Related

Sensitive Semi-Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย ได ได ได

แรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

      นาก หรืออัญมณี

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

      หรือโลหะที่มีคา

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

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ ได

โรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือ  

หลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ ได ได

ใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง  

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของ ได ได

      ยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ได

      หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

๑๐

ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ได ได ได

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

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

พรม หรือขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

 ของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได ได

      หรืออัญมณี

    หมายเหตุ                     ลําดับที่                        หมายถงึ      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                     ได                              หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                     โรงงานจําพวกที่              หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๑

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง







 
รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวดันครสวรรค 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  
 

การใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีได 
จําแนกประเภททายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในขอ ๖ คือ 
 ๑. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปน 
ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี ้
  ๑.๑ ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับศนูยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๑๑๘ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนเทศบาลพัฒนา ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข 

๑๑๑๘ ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑๑๑๘ เปนระยะ ๑,๐๐๐ 

เมตร 
   ดานตะวนัออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับศนูยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๑๑๘ ท่ีจุดซ่ึงถนนเทศบาลพัฒนา ๑ บรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘  
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
  ๑.๒ ดานเหนือ  จดถนนสาย จ ฟากใต โรงเรียนเทศบาล ๑  
(บานชุมแสง) และหนองสาธารณะ 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก และสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 
   ดานใต  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากเหนือ  
   ดานตะวนัตก  จดถนนแสงปญญา ฟากตะวนัออก สํานักงาน 
สหกรณอําเภอชุมแสง ท่ีวางของเทศบาลเมืองชุมแสง และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘  
ฟากตะวนัออก 
  ๑.๓ ดานเหนือ  จดถนนสาย จ ฟากใต    
   ดานตะวนัออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก 
 
 
 
 

 



 

๒ 
 

  ๑.๔ ดานเหนือ  จดถนนสาย จ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก  
ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
   ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๘ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 
  ๑.๕ ดานเหนือ  จดถนนสาย จ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก  
ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวนัออก 
  ๑.๖ ดานเหนือ  จดวดัหางตลาด และเสนตรงท่ีตอตรงจากแนวเขต 
วัดหางตลาด ดานเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกบัเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร  
กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันตก 
   ดานใต  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก 
  ๑.๗ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก  
ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ  
และถนนแสงมุกดา ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวนัออก 
  ๑.๘ ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง ฟากใต   
   ดานตะวนัออก จดวดัชุมแสง โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และเสนขนาน 
ระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก 
 
 

 
 
 



 

๓ 
 

   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก ท่ีจดุซ่ึง

อยูหางจากเสนตรงท่ีตอตรงจากแนวเขตโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ดานใต ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต  
ตามแนวริมฝงแมน้ํานาน เปนระยะ ๒๐๐ เมตร  
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก 
  ๑.๙ ดานเหนือ  จดถนนแสงมุกดา ฟากใต และทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ ฟากใต และหนองอีขัด 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก 
   ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๑ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 
  ๑.๑๐ ดานเหนือ  จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง 
ถนนสาย ค ๑ เสนขนานระยะ ๖๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒ และคลองระนง ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก 
  ๑.๑๑ ดานเหนือ  จดคลองระนง ฝงใต เสนขนานระยะ ๖๐ เมตร  
กับศูนยกลางถนนสาย ง ๒ และเสนตรงท่ีลากจากเสนตัง้ฉากกับศูนยกลางถนนสาย ง ๒ ท่ีจุดซ่ึงอยูหาง
จากคลองระนง ฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต ตามแนวถนนสาย ง ๒ เปนระยะ ๑๓๐ เมตร  
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวนัออก 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวนัออก 
  ๑.๑๒ ดานเหนอื  จดเสนตั้งฉากกับศนูยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๕ ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับถนนแสงราษฎรใต ไปทางทิศตะวนัตก 
เฉียงใต ตามแนวถนนแสงราษฎรใตและทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๑,๑๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดวดัทานา และเสนตรงท่ีตอตรงจากเขตวัดทานา  
ดานตะวนัออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  

ฝงตะวันออก 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
 

 
 
 



 

๔ 
 

  ๑.๑๓ ดานเหนือ  จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดถนนสาย จ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากตะวนัออก 
  ๑.๑๔ ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 

ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากศูนยกลางถนนสาย ง ๒ ตัดกับทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๕๗๕ เมตร และเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับเขตทางรถไฟ 
สายเหนือ 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ง ๓ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดถนนสาย จ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
   ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๖ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 
  ๑.๑๕ ดานเหนือ  จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวนัตก ศาลาประชาคม  
ท่ีวาการอําเภอชุมแสง สถานีตํารวจภูธรอําเภอชุมแสง สํานักงานท่ีดินจังหวดันครสวรรค สาขาชุมแสง  
และสํานักงานเกษตรอําเภอชุมแสง  
   ดานใต  จดถนนสาย จ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวนัออก 
  ๑.๑๖ ดานเหนือ  จดถนนสาย จ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศนูยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕  
   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕  
ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย จ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๑,๓๗๕ เมตร และโรงเรียน

วัดทานา 
   ดานตะวนัตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากตะวนัออก  
 ๒. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๓ ท่ีกําหนดไวเปนสีสม ใหเปน 
ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี ้  
  ๒.๑ ดานเหนือ  จดเสนตั้งฉากกับศนูยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๑๑๘ ท่ีจุดซ่ึงถนนสาย จ บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑๑๑๘ ฟากตะวันออก  
 
 
 
 



 

๕ 
 

   ดานตะวนัออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘ ฟากตะวันตก  
ถนนแสงปญญา ฟากตะวนัตก และการประปาเทศบาลเมอืงชุมแสง 
   ดานใต  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
  ๒.๒ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก  
ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวนัตก  
   ดานใต  จดถนนแสงมุกดา ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๒.๓ ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนแสงปญญา ฟากตะวนัตก  
   ดานใต  จดคลองจระเขเผือก ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
  ๒.๔ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร วัดแสงสวรรค  
และถนนสาย ข ๑ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดคลองจระเขเผือก ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนแสงปญญา ฟากตะวนัออก 
  ๒.๕ ดานเหนือ  จดคลองจระเขเผือก ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดหองสมุดประชาชนเทศบาลเมืองชุมแสง สํานักงาน 
เทศบาลเมืองชุมแสง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชุมแสง และสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองชุมแสง 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย ก ฟากตะวนัออก 
 
 
 
 
 

 



 

๖ 
 

  ๒.๖ ดานเหนือ  จดคลองจระเขเผือก ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ก ฟากตะวนัตก และเขตทางรถไฟ 
สายเหนือ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดถนนแสงไพฑูรย ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
  ๒.๗ ดานเหนือ  จดถนนแสงมุกดา ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๒.๘ ดานเหนือ  จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต และโรงเรียนเทศบาล ๒  
(วัดคลองระนง) 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก และคลองระนง  
ฝงตะวันตก 
   ดานใต  จดคลองระนง ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๒.๙ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดถนนแสงราษฎรใต ฟากเหนือ และทางหลวง 
แผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ  
   ดานตะวนัตก  จดเสนตั้งฉากกับศนูยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๕ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับถนนแสงราษฎรใต ฟากตะวันออก ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนแสงราษฎรใตและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ  
๑,๑๐๐ เมตร  
  ๒.๑๐ ดานเหนือ  จดคลองระนง ฝงใต  
   ดานตะวนัออก จดวดัคลองระนง 
   ดานใต  จดเสนตรงท่ีตอตรงจากแนวเขตวดัคลองระนง ดานใต  
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวนัออก 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๒.๑๑ ดานเหนือ  จดคลองระนง ฝงใต  
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันตก 
 

 



 

๗ 
 

   ดานใต  จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๒๓๐ เมตร กับศูนยกลาง 
ถนนสาย ก และวดัคลองระนง 
  ๒.๑๒ ดานเหนือ  จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต  
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวนัตก และสํานักงาน 
สาธารณสุขอําเภอชุมแสง 
   ดานใต  จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากตะวนัออก  
ถนนแสงราษฎรใต ฟากตะวนัออก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) และวัดแสงธรรม 
สุทธาราม 
  ๒.๑๓ ดานเหนือ  จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับเขตทางรถไฟ 
สายเหนือ ฟากตะวนัออก   
   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายเหนือ  
ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกบัเขตทางรถไฟสายเหนอื ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใต ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ เปนระยะ ๕๗๕ เมตร 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
 ๓. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๕ ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง ใหเปน 
ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี ้    
  ๓.๑ ดานเหนือ  จดถนนแสงไพฑูรย ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก และ 
ถนนแสงราษฎร ฟากเหนือและฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดคลองระนง ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
  ๓.๒ ดานเหนือ  จดถนนแสงราษฎร ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก   
   ดานใต  จดคลองระนง ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนแสงราษฎร ฟากตะวนัออก 
 
 

 
 

 



 

๘ 
 

  ๓.๓ ดานเหนือ  จดคลองระนง ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนแสงราษฎรใต ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
  ๓.๔ ดานเหนือ  จดคลองระนง ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก  
และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สาขาชุมแสง 
   ดานใต  จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนแสงราษฎรใต ฟากตะวนัออก 
  ๓.๕ ดานเหนือ  จดเสนตรงท่ีตอตรงจากแนวเขตวัดคลองระนง  
ดานใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก และวัดคลองระนง 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๒๓๐ เมตร กับศูนยกลาง 
ถนนสาย ก   
   ดานใต  จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ  
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
 ๔. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปน 
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี ้  
  ๔.๑ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อบรรจบกบัทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - 

บานคลองยาง ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอื ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร 

ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตัง้ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ  
ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๑๑๑๘ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย จ บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑๑๑๘  
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 

 
 
 



 

๙ 
 

  ๔.๒ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตั้งฉาก 
กับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง 
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนตรงท่ีตอตรงจากแนวเขตวัดหางตลาด  
ดานเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และวัดหางตลาด 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก 
  ๔.๓ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ - 
บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ 

๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดถนนสาย จ ฟากเหนือ และหนองสาธารณะ   
   ดานตะวนัตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘ ฟากตะวันออก 
  ๔.๔ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ -  
บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ 

๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยกะเบียน  
ฝงตะวันตก  
 
 

 
 



 

๑๐ 
 

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก  
ฝงเหนือ และถนนสาย จ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๔.๕ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก 

ฝงใต และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยกะเบียน ฝงตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ 

ซ่ึงเปนเสนตรงท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวนัออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจาก 
ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข 

๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือ เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕  ฟากเหนือ ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใต ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข 

๒๒๕ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดถนนหัวกระทุม - ดงเยน็ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก  
  ๔.๖ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต   
   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากเหนือ และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากเหนือ  
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก  
  ๔.๗ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ -  
บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 

เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ 

๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัออก ซ่ึงเปน 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนอื ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเยน็  

บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนหัวกระทุม - ดงเยน็ ฟากตะวนัออก 

 



 

๑๑ 
 

  ๔.๘ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก 
   ดานตะวนัออก จดเสนตั้งฉากกับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก  
ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากเสนตรงท่ีตอตรงจากแนวเขตโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ดานใต ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต จนบรรจบกับริมฝงแมน้ํานาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก 

เปนระยะ ๒๐๐ เมตร  
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันตก 
   ดานตะวนัตก  จดคลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฝงตะวันออก 
  ๔.๙ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากใต และทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต  
   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซ่ึงเปน 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น 

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง) 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากเหนือ   
  ๔.๑๐ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง 
ถนนแสงชัชวาลย 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองระนง  
ฝงเหนือ  
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๖๐ เมตร กับศนูยกลาง 
ถนนสาย ง ๒ 
  ๔.๑๑ ดานเหนือ  จดคลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฝงตะวันตก 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม  
ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก  

 
 
 



 

๑๒ 
 

  ๔.๑๒ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองระนง  
ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก  
ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากริมคลองระนง ฝงใต ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ง ๒ เปนระยะ 

๑๓๐ เมตร   
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๖๐ เมตร  กับศูนยกลางถนน 
สาย ง ๒ 
  ๔.๑๓ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากเหนือ 
   ดานใต  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองงู ฟากตะวนัออก 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาย จ ฟากตะวันออก 
   ท้ังนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๕ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 
  ๔.๑๔ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากใต 
   ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕  (ทางเล่ียงเมือง) 
   ดานตะวนัตก  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองงู ฟากตะวนัออก 
  ๔.๑๕ ดานเหนือ  จดถนนสาย จ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดคลองงิว้ ฝงตะวนัออก โรงเรียนวดัทานา  
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากตะวันออก ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนสาย จ  
บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๑,๓๗๕ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดนิหมายเลข ๒๒๕ 
 
 
 



 

๑๓ 
 

  ๔.๑๖ ดานเหนือ  จดถนนสาย จ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑  
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองง ูฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๔.๑๗ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดวดัทานา ทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕  
ฟากเหนือและฟากตะวนัออก และท่ีเล้ียงสัตวสาธารณประโยชนคลองบานใหญ 
   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก ซ่ึงเปน 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนเกยไชย -  
คลองสําพรึง บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร  
  ๔.๑๘ ดานตะวนัออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม  
ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีตอตรงจากเสนตัง้ฉากกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนเกยไชย - 
คลองสําพรึง บรรจบกบัทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวนัตก ตามแนวทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือ    
  ๔.๑๙ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดโรงเรียนวดัทานา และคลองงิ้ว ฝงตะวนัตก   
              ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากตะวนัออก 
 
 

 
 
 
 



 

๑๔ 
 

    ๔.๒๐ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑  
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองง ูฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง) 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
    ๔.๒๑ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม  
ฝงใต  
   ดานตะวนัออก จดวดัเกยไชยเหนือ (บรมธาต)ุ โรงเรียนชุมชน 
วัดเกยไชยเหนือ และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก ซ่ึงเปน 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนเกยไชย -  
คลองสําพรึง บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร   
    ๔.๒๒ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง) ฟากใต 
   ดานตะวนัตก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก 
    ๔.๒๓ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง)  
ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง) และเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ 
   ดานตะวนัตก  จดคลองงิว้ ฝงตะวนัออก 
 

 
 
 



 

๑๕ 
 

    ๔.๒๔ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต 
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ (ทางเล่ียงเมือง) ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดคลองงิว้ ฝงตะวนัตก 
   ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ 
   ดานตะวนัตก  จดถนนเกยไชย - คลองสําพรึง ฟากตะวันออก 
    ๔.๒๕ ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนเกยไชย - คลองสําพรึง ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ 
   ดานตะวนัตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก ซ่ึงเปน 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  
บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข 

๒๒๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร 
 ๕. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๗ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  
ใหเปนท่ีดนิประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม มีรายการดังตอไปนี ้  
  ๕.๑ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ -  
บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ 

๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
   ดานใต  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓  
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง ฟากเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัออก 
 
 
 

 
 



 

๑๖ 
 

  ๕.๒ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตั้งฉาก

กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง 
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร 
   ดานตะวนัออก จดริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก 
   ดานใต  จดริมฝงแมน้ํายม ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม  
ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวันตก 
  ๕.๓ หนองสาธารณะ 
  ๕.๔ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก  
ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยกะเบียน ฝงตะวันตก    
   ดานตะวนัออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ -  
บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ 

๑,๐๐๐ เมตร และหวยกะเบยีน ฝงตะวนัตก  
   ดานใต  จดคลองจระเขเผือก ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๕.๕ ดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ -  
บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมหวยกะเบียน ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร 

กับริมคลองจระเขเผือก ฝงเหนือ   
 

 

 
 



 

๑๗ 
 

   ดานใต  จดคลองจระเขเผือก ฝงเหนือ  
   ดานตะวนัตก  จดหวยกะเบียน ฝงตะวนัออก 
  ๕.๖ ดานเหนือ  จดคลองจระเขเผือก ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซ่ึงเปนเสนตรง 
ท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก ท่ีจดุซ่ึงอยูหางจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ -  
บานหนองขอน - บานคลองยาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เปนระยะ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 
หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากถนนหัวกระทุม - ดงเย็น บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองจระเขเผือก  
ฝงใต 
   ดานตะวนัตก  จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก 
  ๕.๗ สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร 
  ๕.๘ หนองยานาง 
  ๕.๙ ดานเหนอื  จดทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๐๓  
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ - บานหนองขอน - บานคลองยาง ฟากใต 
   ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออก 
   ดานใต  จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัออก 
   ดานตะวนัตก  จดริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัออก 
  ๕.๑๐ หนองอีขัด 
  ๕.๑๑ หนองตะลุง 
  ๕.๑๒ ดานเหนือ  จดริมฝงแมน้ํานาน ฝงตะวนัออก 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากตะวนัตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน  
ฝงตะวันออกและฝงใต 

   ดานตะวนัตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก ซ่ึงเปน 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนอื ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับถนนเกยไชย - คลองสําพรึง ไปทางทิศตะวนัตก ตามแนวทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร  
 
 



 

๑๘ 
 

  ๕.๑๓ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองระนง  
ฝงเหนือ   
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดคลองระนง  ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๖๐ เมตร กับศนูยกลาง 
ถนนสาย ง ๒ 
  ๕.๑๔ ดานเหนือ  จดคลองระนง ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดถนนสาย จ ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมคลองระนง ฝงใต  
   ดานตะวนัตก  จดเสนขนานระยะ ๖๐ เมตร กับศนูยกลาง 
ถนนสาย ง ๒ 
  ๕.๑๕ หนองไอยอด 
  ๕.๑๖ หนองออ 
  ๕.๑๗ ดานเหนือ  จดแมน้ํายม ฝงใต 
   ดานตะวนัออก จดแมน้ํานาน ฝงตะวนัตก 
   ดานใต  จดแมน้ํานาน ฝงเหนือ 
   ดานตะวนัตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก ซ่ึงเปน 
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนอื ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับถนนเกยไชย - คลองสําพรึง ไปทางทิศตะวนัตก ตามแนวทางหลวงแผนดนิ

หมายเลข ๒๒๕ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํานาน ฝงเหนือและ 
ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝงแมน้ํายม ฝงใต 
 ๖. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๖ ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  
ใหเปนท่ีดนิประเภทสถาบนัการศึกษา มีรายการดังตอไปนี ้  
  ๖.๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) 
  ๖.๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
  ๖.๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดคลองระนง) 
  ๖.๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัแสงธรรมสุทธาราม) 
  ๖.๕ โรงเรียนวดัทานา 
  ๖.๖ โรงเรียนชุมชนวดัเกยไชยเหนือ 
 
 

 
 
 



 

๑๙ 
 

 ๗. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๗ ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  
ใหเปนท่ีดนิประเภทสถาบนัศาสนา มีรายการดังตอไปนี ้  
  ๗.๑ วัดหางตลาด 
  ๗.๒ วัดแสงสวรรค 
  ๗.๓ วัดชุมแสง 
  ๗.๔ วัดคลองระนง 
  ๗.๕ วัดแสงธรรมสุทธาราม 
  ๗.๖ วัดทานา 
  ๗.๗ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) 
 ๘. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๙ ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปน 
ท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี ้
  ๘.๑ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองชุมแสง 
  ๘.๒ ท่ีวางของเทศบาลเมืองชุมแสง 
  ๘.๓ การประปาเทศบาลเมืองชุมแสง 
  ๘.๔ สํานักงานสหกรณการเกษตรชุมแสง จํากัด  

  ๘.๕ หองสมุดประชาชนเทศบาลเมืองชุมแสง สํานักงานเทศบาลเมืองชุมแสง  
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชุมแสง และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแสง 
  ๘.๖ บริษัทไปรษณียไทย จาํกัด สาขาชุมแสง 
  ๘.๗ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมแสง 
  ๘.๘ ศาลาประชาคม ท่ีวาการอําเภอชุมแสง สถานตีํารวจภูธรชุมแสง  
สํานักงานท่ีดินจังหวดันครสวรรค สาขาชุมแสง และสํานักงานเกษตรอําเภอชุมแสง 
  ๘.๙ ท่ีเล้ียงสัตวสาธารณประโยชนคลองบานใหญ 
 

  

 

 

  

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวดันครสวรรค 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

     
 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๕ ขนาด คือ 
 ๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี ้
  ถนนสาย ก เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนแสงเจียรนัยและ 
ถนนเทศบาลพัฒนา ๒ เร่ิมตนจากสะพานขามคลองจระเขเผือกฝงใต ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใตและ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกบัถนนแสงสุจริตธรรม ๑ (ถนนสาย ง ๒) 
 ๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี ้
  ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลพัฒนา ๑   
เร่ิมตนจากถนนเทศบาลพฒันา ๑ (ถนนสาย จ) ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย จ)  
บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑๑๑๘ ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย จ) ระยะประมาณ ๘๓๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
และทิศตะวันตกเฉยีงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนแสงเจียรนัย 

(ถนนสาย ก) 
  ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนแสงชัชวาลย เร่ิมตนจาก 
ถนนเทศบาลพัฒนา ๒ (ถนนสาย ก) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 

๓๙๕ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒  
  ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลพัฒนา ๑  
เร่ิมตนจากถนนแสงสุจริตธรรม ๑ (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๑,๓๑๕ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ      
  ถนนสาย ข ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เร่ิมตนจากถนนสาย จ  
ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย จ บรรจบกบัถนนเทศบาลพฒันา ๑ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวนัตก 
เฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย จ ระยะประมาณ ๕๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๒ ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับ 
ถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ค ๒  
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร  
 ๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี ้
  ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คอื ถนนแสงชัชวาลย เร่ิมตนจาก

ถนนสาย ง ๒ ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๕๕ เมตร จนบรรจบ 
กับถนนสาย จ 
 
 
 



 

๒ 
 
  ถนนสาย ค ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เร่ิมตนจากถนนเทศบาล 
พัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๓) ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับ 
ถนนแสงสุจริตธรรม ๑ (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา ๑  
(ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ ๕๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร 

ผานถนนสาย ข ๔ ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนนสาย จ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ  
๕๙๕ เมตร จนบรรจบกบัทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ ท่ีบริเวณหางจากถนนแสงสุจริตธรรม ๑ 

(ถนนสาย ง ๒) บรรจบกับถนนแสงราษฎรใต ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ตามแนวถนนแสงราษฎรใต 
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร 
 ๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี ้
  ถนนสาย ง ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เร่ิมตนจากถนนแสงมุกดา  
ท่ีบริเวณหางจากถนนแสงมุกดาบรรจบกบัถนนเทศบาลพฒันา ๒ (ถนนสาย ก) ไปทางทิศตะวนัออก 

ตามแนวถนนแสงมุกดา ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ระยะประมาณ ๑,๒๑๕  เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย จ บรรจบกบั 
ถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๑) และถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย จ) ไปทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต ตามแนวถนนสาย จ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร 
  ถนนสาย ง ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนแสงสุจริตธรรม ๑  
ถนนโพธ์ิหนองยาว ทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองง ู
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เร่ิมตนจากถนนแสงราษฎรใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๔๕ เมตร ผานถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๓) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๕ เมตร ผานถนนเทศบาลพัฒนา ๒  
(ถนนสาย ก) ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองงู ไปทางทิศตะวันออก

เฉียงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ  
๘๘๐ เมตร ตัดกับถนนแสงชัชวาลย (ถนนสาย ข ๒) และถนนแสงชัชวาลย (ถนนสาย ค ๑) ท่ีบริเวณ

หางจากถนนแสงชัชวาลย (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา ๒ (ถนนสาย ก) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนแสงชัชวาลย (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๓๙๕ เมตร และไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๕ เมตร  จนบรรจบกับถนนแสงมุกดา ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนแสงมุกดาบรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา ๒ (ถนนสาย ก) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว 
ถนนแสงมุกดา ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร 
 
 
 

 



 

๓ 
 
  ถนนสาย ง ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบทหมายเลข 

นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองงู เร่ิมตนท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาลพัฒนา ๒ 

(ถนนสาย ก) บรรจบกับถนนโพธ์ิหนองยาว (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว 
ถนนโพธ์ิหนองยาว (ถนนสาย ง ๒) และทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข 

๓๔๗๕ - บานหนองง ูระยะประมาณ ๓๖๕ เมตร ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๖๘๕ เมตร จนบรรจบถนนสาย จ  
 ๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี ้
  ถนนสาย จ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาลพัฒนา ๑  
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เร่ิมตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๘ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนอืและทิศตะวนัออกเฉยีงใต ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๓๕ เมตร  
ผานถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๑) ท่ีบริเวณหางจากถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๑)  
บรรจบกับถนนแสงเจียรนัย (ถนนสาย ก) ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือและทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ผานถนนสาย ง ๑ ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย ง ๑ บรรจบกับถนนแสงมุกดา 

ไปทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ ตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๑,๒๑๕ เมตร  
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๒๘๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๒๒๕ 

ท่ีบริเวณหางจากถนนแสงมุกดาบรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา ๒ (ถนนสาย ก) ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตามแนวถนนแสงมุกดาและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร 

ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๒๕ เมตร บรรจบกับถนนแสงชัชวาลย  
(ถนนสาย ค ๑) ท่ีบริเวณหางจากถนนแสงชัชวาลย (ถนนสาย ค ๑) บรรจบกับถนนสาย ง ๒ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนแสงชัชวาลย (ถนนสาย ค ๑) ระยะประมาณ ๘๕๕ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๒๕๕ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑  
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองงู (ถนนสาย ง ๓) ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงชนบทหมายเลข  
นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองงู (ถนนสาย ง ๒) บรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข 
นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองง ู(ถนนสาย ง ๓) ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต 
ตามแนวทางหลวงชนบทหมายเลข นว. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๕ - บานหนองงู  
(ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๖๘๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๑,๔๗๐ เมตร ผานถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๓) ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับถนนแสงสุจริตธรรม ๑ (ถนนสาย ง ๒) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ ๑,๓๑๕ เมตร  
 
 
 
 



 

๔ 
 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๘๕ เมตร ผานถนนสาย ข ๔ ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนนสาย ค ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ 

๗๑๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๕ ท่ีบริเวณหางจากถนนแสงสุจริตธรรม ๑ (ถนนสาย ง ๒) บรรจบกบัถนนแสงราษฎรใต  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนแสงราษฎรใตและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕  
ระยะประมาณ ๑,๘๒๕ เมตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองที่ตําบลฆะมัง  ตําบลพิกุล  ตําบลชุมแสง  ตําบลหนองกระเจา  และตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  
ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดลอม  ทั้งนี้  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


