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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลบ้านมะเกลือ  ตําบลบางม่วง  ตําบลบึงเสนาท  

ตําบลเกรียงไกร  ตําบลวัดไทรย์  ตําบลบางพระหลวง  ตําบลหนองกรด  ตําบลแควใหญ่  ตําบลปากน้ําโพ  
ตําบลนครสวรรค์ตก  และตําบลตะเคียนเลื่อน  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
นครสวรรค์และภาคเหนือตอนล่าง 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  การศึกษา   
การคมนาคมและการขนส่ง  และพาณิชยกรรมของจังหวัดนครสวรรค์ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๔) ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมอ่ืน 
ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 

(๕) พัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบัน
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่ที่ประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่ 
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่ที่ประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

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

(๑๐) กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําปิง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําปิง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภคหรือโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชมุชน 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมและโรงงาน
กําจัดขยะแบบใช้เตาเผา 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็นการ

ดําเนินการในโครงการจดัสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๗  สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  สายทางเลี่ยงเมือง
นครสวรรค์  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑๑๗  (ป่าแดง) - ต่อเขต



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

เทศบาลเมืองกําแพงเพชรควบคุม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑๑๗  
(นครสวรรค์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑๐๗๓  (บรรพตพิสัย)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  
สายต่อทางเทศบาลเมืองนครสวรรค์  (ท่าตากุ๋ย) - โกรกพระ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้เช่นเดียวกับที่ดินบริเวณข้างเคียงในแต่ละบริเวณ  เว้นแต่ที่ดินตาม  (๑) - (๓)  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) บริเวณหมายเลข  ๕.๗  ที่ดินซ่ึงอยู่ ในบริ เวณแนวเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  และอยู่ในบริเวณแนวเส้นตั้งฉากระยะ  ๗๐๐  เมตร 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําปิง 
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  หมายเลข  ๕.๑๘  
ที่ดินซ่ึงอยู่ในแนวเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับถนนเลียบแม่น้ําปิง  หมายเลข  ๕.๓๑  หมายเลข  ๕.๓๒  
หมายเลข  ๕.๓๖  และหมายเลข  ๕.๔๙  ให้ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) บริเวณหมายเลข  ๕.๓๕  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้เช่นเดียวกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง 

(๓) บริเวณหมายเลข  ๕.๗  นอกจากบริเวณตาม  (๑)  หมายเลข  ๕.๑๔  หมายเลข  ๕.๑๗  
หมายเลข  ๕.๑๘  นอกจากบริเวณตาม  (๑)  หมายเลข  ๕.๓๐  หมายเลข  ๕.๕๓  หมายเลข  ๕.๕๔  
หมายเลข  ๕.๕๕  หมายเลข  ๕.๕๖  หมายเลข  ๕.๕๗  หมายเลข  ๕.๕๙  และหมายเลข  ๕.๖๐   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๗  สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  สายทางเลี่ยง
เมืองนครสวรรค์  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําน่าน  แม่น้ําปิง  คลองบึงคา  คลองสันพิง  
คลองตาเทพ  คลองบางกระแห  คลองโพธิ์  คลองน้ํารึม  คลองหนองป่ากด  คลองตะโก  คลองบางประมุง  
คลองตาแวน  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
เจ้าพระยา  แม่น้ําน่าน  แม่น้ําปิง  คลองบึงคา  คลองสันพิง  คลองตาเทพ  คลองบางกระแห  คลองโพธิ์  
คลองน้ํารึม  คลองหนองป่ากด  คลองตะโก  คลองบางประมุง  คลองตาแวน  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  หรือโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปน็เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้เช่นเดียวกับที่ดินบริเวณข้างเคียงในแต่ละบริเวณ  เว้นแต่ที่ดินตาม  (๑) - (๓)  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) บริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  บริเวณด้านตะวันตกของที่ดินบริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  ไปทาง
ทิศตะวันออกบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้เช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๒) บริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  บริเวณตั้งแต่เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองโพธิ์ 
ฝ่ังตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก  และบริเวณที่อยู่ถัดจาก
ถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันตก   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้เช่นเดียวกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) บริเวณหมายเลข  ๘.๒๑  บริเวณที่อยู่ถัดจากถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันออกบรรจบกับที่ดินบริเวณหมายเลข  ๒.๑๓  หมายเลข  ๒.๑๖  หมายเลข  ๘.๒๗  และหมายเลข  ๘.๓๐  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้เช่นเดียวกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัตกิารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได ได ได

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน ได

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได

(๓) การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ได ได ได

(๔) การดูดทราย ได

(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค 

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

พ.ศ. ๒๕๕๔

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด ได

     จากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ได ได

     หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได ได ได ได ได

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส ได ได

     หรือสเตอริไลส

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได ได

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมัน ได ได ได

     ที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

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

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖)  การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือ ได ได ได ได

     เปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม ได ได ได ได

     (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภท

๕

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖)  การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได ได

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ได

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟต ได

ในการทําเยื่อกระดาษ

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงาน ได

ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ลําดับที่
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําปน หรือบดมอลต ได

(๒) การทําเบียร ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได

(๓) การทําน้ําอัดลม ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได

(๔) การทํายานัตถุ ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได ได ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ 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

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ได ได ได

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได

     หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง 

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) ได ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

ลําดับที่ ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย
ชนบทและเกษตรกรรม

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได ได ได ได

(๔) การทํายาสีฟน ได ได ได ได ได

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน (เฉพาะการทําแอสฟลตผสมหินเพื่อใชทําพื้นถนน) ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยาง

     หรือปา ได

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวน ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ได ได

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๑

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได ได ได ได

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง ได

     หรือระบบทอลม

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ได

     เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง 

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๒

ที่ดินประเภท

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใช

ดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน ได ได ได ได

อาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา ได ได ได ได

     หรือปลองไฟ

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได ได

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ได ได ได ได

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

๑๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย ได ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่น ได ได

     ซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได ได ได ได

     ที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing Mills) 

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา ได ได ได

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการ ได ได ได

     ตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling ได ได ได

       Japanning or Lacquering ) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได

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

(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได ได

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง ได ได ได ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักร

สําหรับประดิษฐโลหะหรือไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือน ได ได ได

     หรือทําไมวีเนียร

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด ได ได ได

     (Milling Machines) เครื่องเจียน  เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส 

     (Shaping Machines) 

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด ได ได ได

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging ได ได ได

     Machines)

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่อง ได ได ได

     ดึงรีดโลหะ

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือเชื่อม ได ได ได

     โดยไมใชไฟฟา

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับ ได ได ได

     เครื่องมือกล

(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได ได ได

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ได ได ได

กระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว 

การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได ได

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิด

อนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 

เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา

ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่

๑๖

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือ

เครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา 

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) 

เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑ

นั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลง

แรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่

๑๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนนอยลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or 

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได  (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

 หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึงการผลิตอุปกรณ

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไว ได ได ได

ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ได ได ได

(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp Sockets ได ได ได

     or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor Connectors) 

     อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ได ได ได

๑๘

ลําดับที่ ที่อยูอาศัยหนาแนนมากประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได ได

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชใน ได ได ได

     หองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน ได ได ได

     หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators) 

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ได ได ได

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือ ได ได ได

หรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ได ได ได

หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     หรืออัญมณี

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

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของ ได ได ได ได

เครื่องดนตรีดังกลาว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ได ได ได ได

การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือ

หรือเครื่องใชดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว 

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได

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

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะ ได ได ได ได

     หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) 

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ 

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๒๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได ได ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

 หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การบดหรือปนเกลือ ได ได ได ได ได ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ได

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว ได

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี

การผลิตทางอุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๓

ลําดับที่
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง หรือภาพในรูปของ ได

อิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลงแสงที่มีกําลังสูง เชน

แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง 

ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ํา

ไดอีกหรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล

หมายเหตุ     ลําดับที่                  หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

              ได                        หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวกที่       หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๔

หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําปิง  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๗  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๓  และหนองไร่แตงสาธารณะ 

  ด้านใต้ จดโรงเรียนวัดคลองคาง  (แดงประชานุกูล)  และถนนสาย  ก  ๓   
ฟากเหนือและฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดโรงซ่อมอุปกรณ์ระบบส่งนครสวรรค์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําปิง  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๗   

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๗ 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๗  หมายเลข  ๕.๑๒  และหมายเลข  ๕.๑๓  ที่กําหนดไว้ 

เป็นสีเขียวอ่อน 



 
๒ 

 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 

บริเวณที่คลองตาเทพบรรจบกับแม่น้ําปิง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืตามแนวริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก   
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลังพัสดุอุปกรณ์ระบบส่งนครสวรรค์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต้  และถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒   

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้  วัดไทรเหนือ  และโรงเรียนเทศบาล

วัดไทรเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้  วัดไทรใต้  และศูนย์แพทย์ 

ชุมชนเมืองวัดไทรใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๑๗   ฟากตะวันออก   

และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากตะวันตก 



 
๓ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะ 

ไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๑   
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๑๘๒   ฟากตะวันตก   

และโครงการก่อสร้าง  ๒  สํานักชลประทานที่  ๓ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ง  ๑   

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดที่ดินราชพัสดุ เขตประกาศสมุหเทศาภิบาล   ( เขากบ )   

วัดพุทธมงคลนิมิต  มูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะห์  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก  ที่ดินราชพัสดุ 
เขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขาใหญ่)  ศูนย์เครื่องมือกล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
และถนนมาตุลี  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก  โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศมัชฌิม  นครสวรรค์  สํานักงานผู้ตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๒  สํานักงาน 
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  และศูนย์วิทยพัฒนาบริการ  จังหวัดนครสวรรค์   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต้  และวัดพระบางมงคล 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๒๓  ฟากเหนือ  และศูนย์ 

ปฏิบัติธรรมวัดนครสวรรค์  (เทพนิมิต) 
  ด้านตะวันตก จดที่ดินราชพัสดุเขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขาโกรกพม่า)   

และถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 



 
๔ 

 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก  และวัดคลองคาง 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๓   

และวัดปากน้ําโพเหนือ  (ทองธรรมชาติ) 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก   

และถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดที่ดินราชพัสดุเขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขาโกรกพม่า) 
  ด้านตะวันออก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานบริการ 

โทรคมนาคมนครสวรรค์  สํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตกลาง  และบริษัท  กสท  โทรคมนาคม   
จํากัด  (มหาชน) 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๒๓  ฟากเหนือ  และทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์ฝึกอบรมและ 
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ภาคเหนือ  จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๘  จังหวัดนครสวรรค์   
คลีนิควัณโรคและเรื้อน  ศูนย์ข้อมูลเอดส์นครสวรรค์  สํานักงานวิจัยด้านสุขภาพ  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 
นําโดยแมลงที่  ๘.๒  นครสวรรค์  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่  ๓  และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
นครสวรรค์ 

 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์ฝึกอบรมและ 
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ภาคเหนือ  จังหวดันครสวรรค์  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๘  จังหวัดนครสวรรค์   
คลีนิควัณโรคและเรื้อน  ศูนย์ข้อมูลเอดส์นครสวรรค์  สํานักงานวิจัยด้านสุขภาพ  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 
นําโดยแมลงที่  ๘.๒  นครสวรรค์  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่  ๓  และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
นครสวรรค์  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ  และที่ดินราชพัสดุแปลง 

หมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไกรลาศ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร  ภาค  ๖  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค์  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 



 
๕ 

  ด้านใต้ จดที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย   ง   ๒   ฟากตะวันออก   และที่ดินราชพัสดุ 

แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

และถนนไกรลาศ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
  ด้านตะวันตก จดศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร  ภาค  ๖  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค์  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๑.๑๗ ด้านเหนือ จดที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไกรลาศ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ  โรงเรียนวัดสันคู  และวัดสันคู 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๔๙  หมายเลข  ๕.๕๐  และหมายเลข  ๕.๕๑  ที่กําหนดไว้ 

เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๑.๑๘ ด้านเหนือ จดที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๔  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก  ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  วิทยาการเขต  ๓๔  (นครสวรรค์)  ศูนย์ส่ือสาร  ๙   
กองกํากับการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม  วัดสุคตวราราม  สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานพาณิชย์ 
จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จังหวัดนครสวรรค์  อาคารภูมิไทย  ศาลาประชาคม  สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์  สํานักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร  เขต  ๙  เรือนจํากลางนครสวรรค์   
สภากาชาดภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  ๘  ศูนย์ส่ือสารภูมิภาคการปกครอง  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวนครสวรรค์  ห้องประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  หอประชุม  สภาจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานที่ดิน 
จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  ศาลจังหวัดนครสวรรค์  สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต  ๔  สํานักงาน 



 
๖ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานธนารักษ์ 
พื้นที่นครสวรรค์  สํานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  ๑๑  ตํารวจท่องเที่ยว   
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครสวรรค์  ศาลเยาวชน 
และครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  โครงการชลประทานนครสวรรค์  สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์   
และถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไกรลาศ  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ด้านเหนือ จดวัดสันคู  และถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสวรรค์วิถี  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   

๓๐๐๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  หนองอ้อสาธารณะ   
หมู่ที่  ๒  หนองน้อยสาธารณะ  หนองยาวสาธารณะ  และหนองตาลีสาธารณะ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนบ้านสันคู –  บ้านวังไผ่  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่าง 
จากถนนสวรรค์วิถีบรรจบกับถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านสันคู –  
บ้านวังไผ่  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  บรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๘๕  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนเข้าวัดศรีสุวรรณ  (เขื่อนแดง)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๐๐๕  และไปทางทิศใต้  จนบรรจบกับหนองอ้อสาธารณะ  หมู่ที่  ๒  หนองน้อยสาธารณะ   
หนองยาวสาธารณะ  และหนองตาลีสาธารณะ 

 ๑.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําเจ้าพระยา  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฝ่ังตะวันออก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันออก  และ 
ถนนสวรรค์วิถี  ฟากตะวันออก 



 
๗ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๗.๒๘   
และหมายเลข  ๗.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านเหนือ จดวัดไทรใต้  และศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองวัดไทรใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๓๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย   ข ๑   ฟากตะวันตก   โรงสูบน้ํ าการประปา   

เทศบาลนครนครสวรรค์  และการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์   
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดวัดวรนารถบรรพต  และถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ด้านเหนือ จดที่ดินราชพัสดุเขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขาใหญ่) 
  ด้านตะวันออก จดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ด้านใต้ จดถนนมาตุลี  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดศูนยเ์ครื่องมือกล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดสวนสาธารณะเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรรค์  (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)   

และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดา้นใต้ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรรค์  (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)   

และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 



 
๘ 

 ๒.๖ ด้านเหนือ จดโรงเรียนนครสวรรค์ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนมาตุลี  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๗.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๒๓  ฟากใต้  สํานักงานขนส่ง 

จังหวัดนครสวรรค์  และศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๑ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 



 
๙ 

 ๒.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
 ๒.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากเหนือ 
 ๒.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย   ข ๑๔  ฟากตะวันออก  และที่ดินราชพัสดุ 

แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๒.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนวิไลสวรรค์  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๒.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 



 
๑๐ 

  ด้านใต้ จดถนนโกสีย์ใต้  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสวรรค์วิถีซอย  ๔๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๒.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๒  และสํานักงานอนุรักษ์ 

และพัฒนาสวนป่านครสวรรค์  ภาคเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑๐  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดแขวงการทางนครสวรรค์ที่  ๑  สํานักทางหลวงที่  ๙  (ลพบุรี)   

กรมทางหลวง 



 
๑๑ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์   
สาขาเมืองนครสวรรค์  สถานีตํารวจภูธรปากน้ําโพ  ที่ว่าการอําเภอเมืองนครสวรรค์  ศาลาประชาคม   
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์  จํากัด  และสํานักงานท้องถิ่นอําเภอเมืองนครสวรรค์ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข  ๘  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๘  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก  และมูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะห์ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๐  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดวัดโพธาราม  ถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๑๐   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
 ๓.๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  ๑๑   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๓.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

และฟากตะวันออก   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก 
  ด้านใต้ จดแม่น้ําเจ้าพระยา  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๒  สํานักงานอนุรักษ์และ 

พัฒนาสวนป่านครสวรรค์  ภาคเหนือ  และถนนสาย  ก ๑๓  ฟากตะวันออก 



 
๑๒ 

 ๓.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดถนนวิไลสวรรค์  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรคด์้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เป็นระยะ   
๒,๐๐๐  เมตร 

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร   

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับคลองบึงคา  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 
ก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําปิง  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ   
๒,๕๐๐  เมตร 



 
๑๓ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๗.๑   

ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๔.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
เส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับ 
แม่น้ําน่านที่บริเวณคลองบอระเพ็ดบรรจบกับแม่น้ําน่าน  เส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังตะวันออกและฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันตก   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเลียบแม่น้ําปิง   
วัดคลองคาง  โรงเรียนวัดคลองคาง  (แดงประชานุกูล)  และหนองไร่แตงสาธารณะ   

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๗  และเสน้ขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองบึงคา  ฝ่ังตะวันตกและฝั่งตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๓  และหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําปิง  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  บึงพระสาธารณะ   
เส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร   
กับริมคลองตาเทพ  ฝ่ังตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 
ด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 



 
๑๔ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒  และหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
และบริเวณหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 

 ๔.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

เส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
บรรจบกับแม่น้ําน่าน  ที่บริเวณคลองบอระเพ็ดบรรจบกับแม่น้ําน่าน  และวัดเกรียงไกรใต้ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก   
เส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองบางกระแห  ฝ่ังเหนือ  และหนองบางกระแห 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก   
และเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก 

 ๔.๖ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก   
เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๗.๓  และหมายเลข  ๗.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 



 
๑๕ 

 ๔.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันออก 
 ๔.๘ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําปิง  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๗   

  ด้านใต้ จดโรงซ่อมอุปกรณ์ระบบส่งนครสวรรค์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย  และถนนสาย  ก ๓  ฟากเหนือ   

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๔.๙ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําปิง  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  และบึงพระสาธารณะ 
 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 



 
๑๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ   
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๑  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันออก 
 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันออก 
 ๔.๑๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตะโก  ฝ่ังตะวันออก   

และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองน้ํารึม  ฝ่ังตะวันออก 
 ๔.๑๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 



 
๑๗ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองน้ํารึม  ฝ่ังตะวันตก   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตะโก  ฝ่ังตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
 ๔.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองบางกระแห  ฝ่ังใต้   

และหนองบางกระแห 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก   

เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก  วัดสโมสร  และโรงเรียนวัดสโมสร  (จันทร์ฮกหลีอุทิศ) 
  ด้านใต้ จดวัดปากน้ํ าโพเหนือ  (ทองธรรมชาติ )   และเส้นขนาน 

ระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก 
 ๔.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก   

และเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

เส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  บรรจบกับแม่น้ําน่าน  ที่บริเวณ 
คลองบอระเพ็ดบรรจบกับแม่น้ําน่าน  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ   
๒๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   ระหว่างหลักเขตที่   ๗   

และหลักเขตที่  ๘ 
 ๔.๑๖ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 

ด้านตะวันตก)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังตะวันตก   

และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตาแวน  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก) 



 
๑๘ 

 ๔.๑๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้   
และที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 

  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ฟากตะวันตก  ที่ดินราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐  โรงเรียนวัดวังไผ่  วัดวังไผ่  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไมป่รากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 

ด้านตะวันตก)  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๘ ด้านเหนือ จดที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนบ้านสันคู –  บ้านวังไผ่  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวน้บริเวณหมายเลข  ๕.๔๒  หมายเลข  ๕.๔๓  หมายเลข  ๕.๔๔  หมายเลข  ๕.๔๕   

หมายเลข  ๕.๔๗  และหมายเลข  ๕.๔๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๔.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 

ด้านตะวันตก)  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๐ ด้านเหนือ จดถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ฟากใต้  และถนนสาย ข ๑๖   

ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดวัดสันคู  เส้นตรงที่ลากจากถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ที่จุดซ่ึงอยู่ 

ห่างจากถนนสวรรค์วิถีบรรจบกับถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  บรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๘๕  เมตร   
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนเข้าวัดศรีสุวรรณ  (เขื่อนแดง)  บรรจบ 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  และไปทางทิศใต้  จนบรรจบกับหนองอ้อสาธารณะ  หมู่ที่  ๒   
หนองน้อยสาธารณะ  หนองยาวสาธารณะ  และหนองตาลีสาธารณะ 

  ด้านใต้ จดถนนบ้านสันคู – บ้านท่าซุด  ฟากเหนือ  และโรงเรียนวัดท่าทอง 



 
๑๙ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 
ด้านตะวันตก)  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๕๓  หมายเลข  ๕.๕๔  หมายเลข  ๕.๕๕  หมายเลข  ๕.๕๖   
และหมายเลข  ๕.๕๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๔.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนบ้านสันคู – บ้านท่าซุด  ฟากใต้  และวัดท่าทอง 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 

ถนนสวรรค์วิถี  บรรจบกับถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบ้านสันคู –  
บ้านวังไผ่  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  บรรจบกับเส้นตั้งฉาก  ระยะ  ๕๘๕  เมตร  กับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนเข้าวัดศรีสุวรรณ  (เขื่อนแดง)  บรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  และไปทางทิศใต้  จนบรรจบกับหนองอ้อสาธารณะ  หมู่ที่  ๒  หนองน้อยสาธารณะ   
หนองยาวสาธารณะ  และหนองตาลีสาธารณะ  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 
ด้านตะวันตก)  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๕๙  และหมายเลข  ๕.๖๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๔.๒๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 

ด้านตะวันตก)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก) 
 ๔.๒๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําเจ้าพระยา  ฝ่ังตะวันตก 



 
๒๐ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก) 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดคลองบึงคา  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองบึงคา  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองบึงคา  ฝ่ังตะวันตก 
 ๕.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองบึงคา  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองบึงคา  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันตก จดคลองบึงคา  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฝ่ังเหนือ  เสน้ขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก   
ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจากเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
บรรจบกับแม่น้ําน่าน  ที่บริเวณคลองบอระเพ็ดบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน   
ฝ่ังตะวันออก 

  ด้านตะวันออก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังเหนือและฝั่งใต้  และคลองพิง   
ฝ่ังตะวันตก   



 
๒๑ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก ๓   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันตก   

เส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังใต้ 

 ๕.๔ ด้านเหนือ จดคลองพิง  ฝ่ังใต้  และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก   
ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจากเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
บรรจบกับแม่น้ําน่าน  ที่บริเวณคลองบอระเพ็ดบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน   
ฝ่ังตะวันออก 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก ๓   
  ด้านตะวันตก จดคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก   
เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑  ฟากใต้  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 
คลองตาเทพบรรจบกับแม่น้ําปิง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแม่น้ําปิง  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๖ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 



 
๒๒ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร   

กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก   
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่กําหนดให้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๕.๗ บึงพระ 
 ๕.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก   

ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔ 

 ๕.๙ ด้านเหนือ จดคลองโพธิ์  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก  และคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังเหนอื 
  ด้านตะวันตก จดคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันออก  แนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก   

ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   



 
๒๓ 

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองหนองป่ากด   
ฝ่ังตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังเหนือและฝั่งตะวันตก   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังใต้   

 ๕.๑๐ ด้านเหนือ จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังใต้  คลองโพธิ์  ฝ่ังใต้   
เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังใต้  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังใต้ 

  ด้านตะวันออก จดคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันออก  คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   
ฝ่ังตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันออก  และเส้นขนาน 
ระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฝ่ังตะวันออก 

 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันตก  และคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก   

และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองหนองป่ากด  ฝ่ังตะวันตก 
 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดบึงพระ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองตาเทพ  ฝ่ังตะวันออก   

เส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดคลองตาเทพ  ฝ่ังตะวันออก   



 
๒๔ 

 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดบึงพระ 
  ด้านตะวันออก จดคลองตาเทพ  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 

คลองตาเทพบรรจบกับแม่น้ําปิง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแม่น้ําปิง  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร   
เสน้ขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองตาเทพ   
ฝ่ังตะวันตก 

 ๕.๑๔ บึงเสนาท 
 ๕.๑๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองน้ํารึม  ฝ่ังตะวันออก   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตะโก  ฝ่ังตะวันออก 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองตะโก  ฝ่ังตะวันออก  และคลองน้ํารึม  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๑๖ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒   
(ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔ 

  ด้านตะวันออก จดคลองน้ํารึม  ฝ่ังตะวันตก  และคลองตะโก  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตะโก  ฝ่ังตะวันตก   

และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองน้ํารึม  ฝ่ังตะวันตก 



 
๒๕ 

 ๕.๑๗ หนองบางกระแห 
 ๕.๑๘ หนองไร่แตง 
 ๕.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก   

และถนนสาย ก ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก   

และถนนสาย ก ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก   
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน 
 ๕.๒๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองบางกระแห  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดหนองบางกระแห 
  ด้านใต้ จดคลองบางกระแห  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๒๑ ด้านเหนือ จดคลองบางกระแห  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันออก จดหนองบางกระแห 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองบางกระแห  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองพิง  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๒๒ เกาะแตงโม 
 ๕.๒๓ เกาะตาเทพ 
 ๕.๒๔ ด้านเหนือ จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ๙  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 

และฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวนัตก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 



 
๒๖ 

 ๕.๒๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองบางกระแห  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองบางกระแห  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดหนองบางกระแห 
 ๕.๒๗ ด้านเหนือ จดคลองบางกระแห  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองบางกระแห  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันตก จดหนองบางกระแห 
 ๕.๒๘ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

เส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
บรรจบกับแม่น้ําน่าน  ที่บริเวณคลองบอระเพ็ดบรรจบกับแม่น้ําน่าน  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากคลองบางกระแหบรรจบกับแม่น้ําน่าน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ําน่าน   
เป็นระยะ  ๒๘๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
 ๕.๒๙ ด้านเหนือ จดคลองบอระเพ็ด  ฝ่ังใต้  และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก   

ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจากเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
บรรจบกับแม่น้ําน่าน  ที่บริเวณคลองบอระเพ็ดบรรจบกับแม่น้ําน่าน  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากคลองบางกระแหบรรจบกับแม่น้ําน่าน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ําน่าน   
เป็นระยะ  ๒๘๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 



 
๒๗ 

 ๕.๓๐ เกาะสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
 ๕.๓๑ ที่ดินราชพัสดุเขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขาใหญ่) 
 ๕.๓๒ ที่ดินราชพัสดุเขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขากบ) 
 ๕.๓๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากคลองบางกระแหบรรจบกับแม่น้ําน่าน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ําน่าน   
เป็นระยะ  ๒๘๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก  และวัดสโมสร 
  ด้านใต้ จดวัดปากน้ําโพเหนือ  (ทองธรรมชาติ) 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๕.๓๔ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากคลองบางกระแหบรรจบกับแม่น้ําน่าน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ําน่าน   
เป็นระยะ  ๒๘๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก   
และเขตทางรถไฟสายเหนือ 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   
ระหว่างหลักเขตที่  ๗  และหลักเขตที่  ๘ 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๓๕ ที่ดินราชพัสดุเขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขาน้อย) 
 ๕.๓๖ ที่ดินราชพัสดุเขตประกาศสมุหเทศาภิบาล  (เขาโกรกพม่า) 
 ๕.๓๗ สวนสาธารณะเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 ๕.๓๘ ด้านเหนือ จดถนนอัมรินทร์วิถี  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันออก 
 ๕.๓๙ เกาะสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
 ๕.๔๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๓  ฟากตะวันตกและฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 



 
๒๘ 

  ด้านใต้ จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๔๑ ด้านเหนือ จดวัดปากน้ําโพเหนือ  (ทองธรรมชาติ) 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันตก 
 ๕.๔๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองตะโก  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตะโก  ฝ่ังตะวันตก 
 ๕.๔๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตะโก  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดคลองตะโก  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๔๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตะโก  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเสน้ขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก 
 ๕.๔๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันออก   

และถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองโพธิ์  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๔๖ อุทยานสวรรค์  หนองสมบุญ 
 ๕.๔๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันตก  และคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือ 

และฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือและฝั่งตะวันตก 



 
๒๙ 

  ด้านตะวันตก จดคลองตาแวน  ฝ่ังตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือและฝั่งตะวันตก 

 ๕.๔๘ ด้านเหนือ จดคลองบางประมุง  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๒  ฟากตะวันตก  ถนนบ้านสันคู – บ้านวังไผ่   

ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังใต้และฝั่งตะวันออก  และถนนบ้านสันคู –  
บ้านท่าซุด  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ   
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก)   
และคลองบางประมุง  ฝ่ังใต้และฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดคลองบางประมุง  ฝ่ังตะวันออก 
 ๕.๔๙ หนองโพธิ์สาธารณะ 
 ๕.๕๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านใต้ จดคลองบางประมุง  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๕๑ ด้านเหนือ จดคลองบางประมุง  ฝ่ังใต้ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ง  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๕๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑๖  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก   

และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซ่ึงเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา  ฝ่ังตะวันตก   
  ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก) 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําเจา้พระยา  ฝ่ังตะวันตก 
 ๕.๕๓ หนองปลิ งสาธารณะ   หนองต้มเหล้าสาธารณะ   หนองไทรน้อยสาธารณะ   

และหนองข้าวไข่สาธารณะ 
 ๕.๕๔ หนองหน้าพระลานสาธารณะ  หนองตะเคียนสาธารณะ  หนองบัวสาธารณะ   

และหนองปลาเห็ดสาธารณะ 
 ๕.๕๕ ที่ดินสาธารณะ  หมู่ที่  ๓ 



 
๓๐ 

 ๕.๕๖ หนองอ้อสาธารณะ 
 ๕.๕๗ หนองเสากระโดงสาธารณะ 
 ๕.๕๘ ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองตาแวน  ฝ่ังตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองบางประมุง  ฝ่ังตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดคลองตาแวน  ฝ่ังตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก   

ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๒  (ทางเลี่ยงเมือง 
นครสวรรค์ด้านตะวันตก)   

 ๕.๕๙ หนองอ้อสาธารณะ  (บึงอ้อ) 
 ๕.๖๐ หนองอ้อสาธารณะ   หมู่ที่  ๒   หนองน้อยสาธารณะ   หนองยาวสาธารณะ   

และหนองตาสีสาธารณะ 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 
 ๖.๒ โรงเรียนวัดยางงาม  (ประชาพัฒนา) 
 ๖.๓ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 
 ๖.๔ โรงเรียนวัดหาดทรายงาม  (นิรันต์ประชาสรรค์) 
 ๖.๕ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี  (แสงประเสริฐอุทิศ) 
 ๖.๖ โรงเรียนบ้านคลองลาดเคล้า 
 ๖.๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 
 ๖.๘ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  นครสวรรค์  สํานักงานผู้ตรวจราชการประจํา 

เขตตรวจราชการที่  ๒  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
และศูนย์วิทยุพัฒนาบริการ  จังหวัดนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ๖.๙ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 
 ๖.๑๐ โรงเรียนวัดคลองคาง  (แดงประชานุกูล) 
 ๖.๑๑ โรงเรียนวัดสโมสร  (จันทร์ฮกหลีอุทิศ) 
 ๖.๑๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 
 ๖.๑๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรรค์  (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)  และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค์ 



 
๓๑ 

 ๖.๑๔ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 
 ๖.๑๕ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 ๖.๑๖ โรงเรียนวัดวังไผ่ 
 ๖.๑๗ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 ๖.๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

และโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 
 ๖.๑๙ โรงเรียนวัดสันคู 
 ๖.๒๐ โรงเรียนวัดฉิมพลี  (ยางโทน) 
 ๖.๒๑ โรงเรียนวัดท่าทอง 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วัดนิเวศวุฒาราม 
 ๗.๒ วัดยางงาม 
 ๗.๓ วัดบางม่วง 
 ๗.๔ วัดหาดทรายงาม 
 ๗.๕ วัดเทพสามัคคีธรรม 
 ๗.๖ วัดเกรียงไกรใต้ 
 ๗.๗ วัดไทรเหนือ 
 ๗.๘ วัดไทรใต้  และศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองวัดไทรใต้ 
 ๗.๙ วัดพุทธมงคลนิมิต  และมูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะห์ 
 ๗.๑๐ วัดคีรีวงศ์  (พระจุฬามณีเจดีย์) 
 ๗.๑๑ วัดพระบางมงคล 
 ๗.๑๒ วัดคลองคาง 
 ๗.๑๓ วัดคีรีวงศ์ 
 ๗.๑๔ วัดสโมสร 
 ๗.๑๕ วัดวรนารถบรรพต  (เขากบ) 
 ๗.๑๖ วัดวรนารถบรรพต 
 ๗.๑๗ วัดปากน้ําโพเหนือ  (ทองธรรมชาติ) 



 
๓๒ 

 ๗.๑๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนครสวรรค์  (เทพนิมิต) 
 ๗.๑๙ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 
 ๗.๒๐ ที่พักสงฆ์วัดสุวรรณคีรี  (เขาขาด) 
 ๗.๒๑ วัดโพธาราม 
 ๗.๒๒ มูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะห์ 
 ๗.๒๓ วัดนครสวรรค์  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๗.๒๔ วัดวังไผ่ 
 ๗.๒๕ วัดพรหมจริยาวาส 
 ๗.๒๖ วัดสุคตวราราม 
 ๗.๒๗ วัดสันคู 
 ๗.๒๘ วัดศรีสุวรรณ  (เขื่อนแดง) 
 ๗.๒๙ วัดท่าทอง 
 ๗.๓๐ วัดฉิมพลียางโทน 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ สํานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  แห่งที่  ๒ 
 ๘.๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวัดไทรย์ 
 ๘.๓ สถานีอนามัยบ้านวัดไทรย์ 
 ๘.๔ โรงซ่อมอุปกรณ์ระบบส่งนครสวรรค์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ๘.๕ คลังพัสดุอุปกรณ์ระบบส่งนครสวรรค์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ๘.๖ โครงการก่อสร้าง  ๒  สํานักชลประทานที่  ๓ 
 ๘.๗ สํานักงานหมวดการทางนครสวรรค์ที่  ๒  (เขาขาด)  แขวงการทางนครสวรรค์ที่  ๑   

สํานักทางหลวงที่  ๙  (ลพบุรี)  กรมทางหลวง 
 ๘.๘ บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน)  ช่อง  ๙,  ช่อง  ๓  สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย  และสถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์  ไทย  พีบีเอส 
 ๘.๙ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  ๗  จังหวัดนครสวรรค์  และสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

กองทัพบกช่อง  ๕  จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๘.๑๐ โรงสูบน้ําการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์  และการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ 



 
๓๓ 

 ๘.๑๑ พัสดุกองสาธารณสุข  เทศบาลนครนครสวรรค์  และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘   
จังหวัดนครสวรรค์  คลินิกกามโรคและเอดส์ 

 ๘.๑๒ สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 ๘.๑๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 ๘.๑๔ ศูนย์เครื่องมือกล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๘.๑๕ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว.  ๗๐ 
 ๘.๑๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานบริการโทรคมนาคมนครสวรรค์   

สํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตกลาง  และบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) 
 ๘.๑๗ แขวงการทางนครสวรรค์ที่  ๑  สํานักทางหลวงที่  ๙  (ลพบุรี)  กรมทางหลวง   
 ๘.๑๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน   

ภาคเหนือ  จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๘  จังหวัดนครสวรรค์  คลีนิควัณโรคและเรื้อน   
ศูนย์ข้อมูลเอดส์นครสวรรค์  สํานักงานวิจัยด้านสุขภาพ  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่  ๘.๒   
นครสวรรค์  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่  ๓  และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์   

 ๘.๑๙ สํานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  แห่งที่  ๑  และศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์   
บรษัิท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 

 ๘.๒๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์  และโรงพยาบาลสวรรค์ 
ประชารักษ์ 

 ๘.๒๑ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว. ๗๐ 
 ๘.๒๒ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร  ภาค  ๖  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ภาควิชา

เกษตรศาสตร์ 
 ๘.๒๓ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ๘.๒๔ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์  สาขาเมืองนครสวรรค์  สถานีตํารวจภูธร 

ตําบลปากน้ําโพ  ที่ว่าการอําเภอเมืองนครสวรรค์  ศาลาประชาคม  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์  จํากัด   
และสํานักงานท้องถิ่นอําเภอเมืองนครสวรรค์ 

 ๘.๒๕ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นว. ๗๐ 
 ๘.๒๖ สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  และที่ทําการบริษัท  ขนส่ง  จํากัด นครสวรรค์ 
 ๘.๒๗ ที่สาธารณประโยชน์หนองผักตบแปลงหมายเลขทะเบียนที่  นสล. ๕๐๐๖   
 ๘.๒๘ ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  วิทยาการเขต ๓๔  (นครสวรรค์)  และศูนย์ส่ือสาร  ๙  

กองกํากับการสื่อสาร   



 
๓๔ 

 ๘.๒๙ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์   
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์   
อาคารภูมิไทย  ศาลาประชาคม  สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์   
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเขต  ๙  เรือนจํากลางนครสวรรค์  สภากาชาดภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  ๘   
ศูนย์ส่ือสารภูมิภาคการปกครอง  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวนครสวรรค์  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  จวนผู้ว่าราชการ 
จังหวัดนครสวรรค์  หอประชุมสภาจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงาน 
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  ศาลจังหวัดนครสวรรค์  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต  ๔  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์  สํานักงาน 
อัยการจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์   
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  ๑๑  ตํารวจท่องเที่ยว  สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์   
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครสวรรค์  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์   
โครงการชลประทานนครสวรรค์  และสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 

 ๘.๓๐ สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๒  และสํานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่านครสวรรค์   
ภาคเหนือ 

 
 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองนครสวรรค 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๔  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ทางหลวงชนบทหมายเลข  นว.  ๔๐๕๔   

และถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๗  ที่บริเวณหางจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ตัดกับแมน้ําปง  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗   

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖,๗๖๕  เมตร  บรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  นว.  ๔๐๕๔  และไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบทหมายเลข  นว.  ๔๐๕๔  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๕  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

เริ่มตนจากถนนโกสีย  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนโกสีย  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนโกสีย  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบแมน้ําปง  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗   

ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ตัดกับแมน้ําปง  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  ระยะประมาณ  ๒๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบแมน้ําปง   

ระยะประมาณ  ๔,๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๓๕  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๓๕  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  และไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๗๐๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓) 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอมราวิถี  และถนนปาริชาติ   

เริ่มตนจากถนนอรรถกวี  (ถนนสาย  ข  ๗)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม   

จนบรรจบกับถนนโกสีย  (ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมาตุลีซอย  ๑๙  เริ่มตนจาก 

ถนนมาตุลี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนมัฆวาน  (ถนนสาย  ก ๙)   

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนธรรมวิถี  เริ่มตนจากถนนโกสีย   

(ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบถนนอมราวิถี  (ถนนสาย  ก  ๔)   

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนโกสีย  และถนนสวรรควิถีซอย  ๑๘   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากท่ีบริเวณถนนโกสีย  (ถนนสาย  ข ๑)  บรรจบกับ 

ถนนธรรมวิถี  (ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนโกสีย  ระยะประมาณ  ๑,๙๖๕  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๑๕  เมตร  บรรจบกับถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)   

ที่บริเวณหางจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  บรรจบกับถนนสวรรควิถีซอย  ๒๒  (ถนนสาย  ก ๑๒)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ระยะประมาณ  ๕๓๕  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสวรรควิถีซอย  ๑๘  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนวงศสวรรค  (ถนนสาย  ข  ๑๒) 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนดาวดึงสซอย  ๑๔  เริ่มตนจาก 

ถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบกับถนนมาตุลี 

ซอย  ๑๙  (ถนนสาย  ก  ๕) 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมัฆวาน  เริ่มตนจาก 

ถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบกับถนนมาตลีุ   

(ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอรรถกวี  เริ่มตนจาก 

ถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนริมเขื่อน   

(ถนนสาย  ข  ๙)   

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวิมานแมน  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   



 

๓ 

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๒๔๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๒๕  เมตร  บรรจบกับถนนสวรรควิถีซอย  ๒๒   

(ถนนสาย  ก  ๑๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสวรรควิถี  ซอย  ๒๒  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  บรรจบกับถนนสวรรควิถี   

(ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอืตามแนวถนนสวรรควิถี  ซอย  ๒๒  (ถนนสาย  ก  ๑๒)  ระยะประมาณ   

๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิมานแมน  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนวงศสวรรค  (ถนนสาย  ข  ๑๒) 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสวรรควิถีซอย  ๒๒   

เริ่มตนจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนวงศสวรรค  (ถนนสาย  ข  ๑๒) 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสวรรควิถีซอย  ๓๗   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนสวรรควิถีซอย  ๓๗  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนโกสีย  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๘๒  ระยะประมาณ  ๑,๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒๗๕  เมตร  บรรจบกับถนนโกสีย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนโกสีย   

ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนโกสีย  ระยะประมาณ  ๓,๘๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนธรรมวิถี  (ถนนสาย  ก ๖) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอัมรินทรวิถี  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๘๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ   



 

๔ 

ระยะประมาณ  ๑๗๕  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร   

บรรจบกับถนนอัมรินทรวิถี  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนอัมรินทรวิถี  ระยะประมาณ   

๒,๑๐๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนปาริชาติ  (ถนนสาย  ก ๔)   

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนออมเขาโกรกพมา  (ถนนสาย  ข  ๕)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๔๕  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๓๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ง  ๑   

ระยะประมาณ  ๗๖๕  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนออมเขาโกรกพมา  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่บริเวณทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๖๙๕  เมตร  บรรจบกับถนนออมเขาโกรกพมา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนออมเขาโกรกพมา  ระยะประมาณ  ๑,๔๙๕  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนมาตุลี 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนออมเขาโกรกพมา  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนออมเขาโกรกพมา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนออมเขาโกรกพมา  ระยะประมาณ   

๒,๐๖๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   

๙๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนออมเขาโกรกพมา   

(ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๕)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 



 

๕ 

หมายเลข ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๕)  และถนนออมเขาโกรกพมา  (ถนนสาย  ข  ๕)   

ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนอรรถกวี  เริ่มตนจาก 

ถนนอัมรนิทรวถิี  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใตตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบกับถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)   

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนดาวดึงส  เริ่มตนจากถนนมาตุลี   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมาตุลี  และถนนริมเขื่อน   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ที่บริเวณถนนสวรรควิถี   

(ถนนสาย  ค)  บรรจบกับถนนมาตุลี  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนมาตุลี   

ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนริมเขื่อน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนริมเขื่อน   

ระยะประมาณ  ๕๖๕  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๒๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนโกสีย 

(ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณถนนโกสีย  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนธรรมวิถี  (ถนนสาย  ก  ๖) 

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสวรรควิถี  เริ่มตนจาก 

ถนนมาตุลี  (ถนนสาย  ค)  ท่ีบริเวณถนนมาตุลี  (ถนนสาย  ค)  ตัดกับถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนธรรมวิถี  (ถนนสาย  ก  ๖) 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนไกรลาศ  ท่ีบริเวณหางจากถนนไกรลาศบรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไกรลาศ  ระยะประมาณ   

๓๗๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๒๘๕  เมตร   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๔๘๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๙๕  เมตร   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่บริเวณหางจากถนนมาตุลีบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนดาวดึงส   

(ถนนสาย  ข  ๘)  ที่บริเวณถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  บรรจบกับถนนมาตุลี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร   



 

๖ 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวงศสวรรค  เริ่มตนจาก 

ถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  ที่บริเวณหางจากถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  บรรจบกับถนนสวรรควิถี   

(ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  ระยะประมาณ   

๕๔๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนเดิมจนบรรจบกับถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)  ที่บริเวณหางจากถนนดาวดึงส  (ถนนสาย  ข  ๘)   

บรรจบกับถนนมาตลีุ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนดาวดงึส  (ถนนสาย  ข  ๘)  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวงศสวรรค  เริ่มตนจาก 

ถนนวงศสวรรค  (ถนนสาย  ข  ๑๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนวงศสวรรค   

(ถนนสาย  ข  ๑๒) 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสวรรควิถีซอย  ๔๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนสวรรควิถีซอย  ๔๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะ 

ประมาณ  ๓๖๕  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข ๑๕  ที่บริเวณหางจากถนนมหาเทพ  (ถนนสาย  ข ๑๕)   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมหาเทพ   

(ถนนสาย  ข  ๑๕)  และถนนสาย  ข  ๑๕  ระยะประมาณ  ๑,๐๙๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๘๔๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมหาเทพ  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนมหาเทพ  ระยะประมาณ  ๙๐๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๘๕  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑๔  บรรจบถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๑)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ข  ๑๔  ระยะประมาณ  ๘๔๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก   

ระยะประมาณ  ๗๖๕  เมตร  บรรจบกับถนนไกรลาศ  ท่ีบริเวณหางจากถนนไกรลาศบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑๑)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนไกรลาศ  ระยะประมาณ  ๘๙๕  เมตร  และไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑,๑๒๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๒)   



 

๗ 

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๒)  บรรจบกับถนนบานสันคู – บานวังไผ   

(ถนนสาย  ข  ๑๖)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ง  ๒)  ระยะประมาณ  ๗๙๕  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมแมน้ําเจาพระยา   

ถนนสวรรควิถีซอย  ๕๕  ถนนสวรรควิถี  และถนนบานสันคู – บานวังไผ  และถนนโครงการกําหนดให 

กอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ท่ีบริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนสวรรควิถี  (ถนนสาย  ค)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉยีงใต  ระยะประมาณ  ๗๔๕  เมตร  บรรจบกับถนนริมแมน้าํเจาพระยา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนริมแมน้ําเจาพระยา  ระยะประมาณ  ๑,๑๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสวรรควิถีซอย  ๕๕   

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวถนนสวรรควิถีซอย  ๕๕  และถนนสวรรควิถี  ระยะประมาณ  ๖๓๕  เมตร   

บรรจบกับถนนไกรลาศ  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานสันคู – บานวังไผ  (ถนนสาย  ข  ๑๖)   

ระยะประมาณ  ๑,๔๑๕  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมาตุลี  และถนนสวรรควิถี   

เริ่มตนจากถนนมาตุลี  ที่บริเวณถนนมาตุลีบรรจบกับถนนอัมรินทรวิถี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนมาตุลี  ระยะประมาณ  ๑,๑๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสวรรควถิี  (ถนนสาย  ข  ๑๐)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสวรรควิถี  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๕  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสวรรควิถี  ระยะประมาณ  

๒,๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสวรรควิถีซอย  ๕๕  (ถนนสาย  ข  ๑๖) 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๗๒๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๙๕  เมตร  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ระยะประมาณ  ๑,๕๓๐  เมตร 



 

๘ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ที่บริเวณหางจากถนนไกรลาศบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ระยะประมาณ  ๑,๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๔๓๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนบานสันคู – บานวังไผ  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  ที่บริเวณหางจากถนนบานสันคู – บานวังไผ  (ถนนสาย  ข  ๑๖) 

บรรจบกับถนนไกรลาศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบานสันคู – บานวังไผ  (ถนนสาย  ข  ๑๖)   

ระยะประมาณ  ๑,๔๑๕  เมตร 

 

 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  : -  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลบ้านมะเกลือ  ตําบลบางม่วง  ตําบลบึงเสนาท  ตําบลเกรียงไกร  ตําบลวัดไทรย์  ตําบลบางพระหลวง  
ตําบลหนองกรด  ตําบลแควใหญ่  ตําบลปากน้ําโพ  ตําบลนครสวรรค์ตก  และตําบลตะเคียนเลื่อน  อําเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท   
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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