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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลทุ่งโพธิ์  ตําบลสามตําบล  และตําบลนาหมอบุญ  

อําเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  และการปกครองในระดับอําเภอ 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ

และสังคมของชุมชน 
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ม่ันคงและยั่งยืน 
(๕) สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

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

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อ 
การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 

การดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

การอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๓)  และ

เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม  (๕)  ดําเนินการ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ 
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน 
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่

พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
ชนบทและเกษตรกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้

ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม ้ ได้

     ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) ได้

     ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

๒

ลําดับที่ หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

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

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ได้

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้

๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได้ ได้ ได้

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์  ได้

     ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก ได้ ได้ ได้

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ ์(Digital or 

Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or 

Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่

เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ 

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ ได้ ได้ ได้ ได้

เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง

หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง 

เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi – Conductor or Related

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง  

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

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

     แม่พิมพ์ลายฉล ุ(Stencils)

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน ได้ ได้ ได้

     ดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ         ลําดับที่               หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                      ได้                     หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                      โรงงานจําพวกที่     หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแน่นปานกลาง

๘

หนาแน่นน้อย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดคลองสํานักไมเรียบ  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันออก   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากจุด ท่ีเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่ง 

เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  และโรงเรียนบานสํานักไมเรียบ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 



 

๒ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก   

 ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากตะวันออก   

 ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  และสถานีขนสง 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันออก   

และถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันออก 

   ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗   

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  สวนสาธารณะ 

จุฬาภรณ  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  

   ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

   ดานตะวันตก จดโรงพยาบาลชุมชนจุฬาภรณ   

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

   ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

   ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑   

   ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองวังฆอง  ฝงเหนือ   

ฝงตะวันออก  และฝงตะวันตก 

   ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดวังฆอง 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

ถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๖  ฟากใต   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑   

 ๒.๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันตก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก   



 

๔ 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงใต 
และฝงตะวันออก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร   
กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗   
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  คือ 
  ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันตก   

และถนนสาย  ก  ๖  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๘  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากตอ 

จากเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออก   
จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑ 

  ดานใต จดถนนบานออกสํานักขัน  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  ฟากเหนือ   
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับ 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๒๒๗  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  ตัดกับคลองในอาว 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๔.๓ ดานเหนือ จดถนนบานออกสํานักขัน  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑ 



 

๕ 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๒๐๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดวัดสํานักขัน  โรงเรียนวัดสํานักขัน  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ   

ฟากเหนือ  เสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนเทิดพระเกียรตเิจาฟาจุฬาภรณ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  คลองสํานักไมเรียบ  ฝงเหนือ  และเสนตรงที่ลากจากถนนสาย  ข  ๑   

ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ   

๔๕  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับคลองสํานักไมเรียบ  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณบรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ   

เปนระยะ  ๓๓๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอืจนบรรจบกบัทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๒๒๗   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  บรรจบกับคลองในอาว  ฝงซาย   

 ๔.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นศ.  ๒๐๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑   

  ดานใต จดถนนปายาง - บานดอนอินทนิน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดถนนเทิดพระเกยีรติเจาฟาจุฬาภรณ  ฟากใต  และถนนสาย  ข  ๑   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก  และโรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตําบลสามตําบล 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ  และการประปาสวนภูมิภาค

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก  ถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก   

เสนตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  ท่ีจุดซึ่งเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ก  ๒  และเสนตรงที่ลากจากจุดที่เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 



 

๖ 

 ๔.๗ ดานเหนือ จดถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  คลองผักชะ  ฝงตะวันตกและฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
ถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  และวัดวังฆอง 

  ดานใต จดคลองวังฆอง  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก 

คลองวังฆอง  ฝงใต  เปนแนวเสนตรงผานถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตามแนวถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  เปนระยะ  ๓๓๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  ฟากใต  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗   
บรรจบกับคลองในอาว  ฝงซาย   

 ๔.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗   
  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๕   

ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  เสนขนาน   

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ถนนสาย  ก  ๑   

 ๔.๙ ดานเหนือ จดคลองวังฆอง  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนหวยยวน - วังฆอง  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนโรงเรียนสามตําบล - หนองตําเสา  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดคลองเพกา  ฝงตะวันออก 
 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดคลองวังฆอง  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  และถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก 
   ดานใต จดถนนโรงเรียนสามตําบล - หนองตําเสา  ฟากเหนือ  และ 

โรงเรียนสามตําบลวิทยาประชาสรรค 
   ดานตะวันตก จดถนนหวยยวน - วังฆอง  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดถนนปายาง - บานดอนอินทนิน  ฟากใต 
   ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑ 



 

๗ 

   ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดนิ 

หมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนโรงเรียนสามตําบล - หนองตําเสา  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑   

   ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗   

  ดานใต จดคลองผักชะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๒ ดานเหนือ จดคลองผักชะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๗   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงใต   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๕.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองผักชะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๕.๔ ดานเหนือ จดคลองผักชะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงใต  และ 

ถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ   

 ๕.๕ ดานเหนือ   จดคลองผักชะ  ฝงใต 

  ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๖  เมตร   

กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 

 ๕.๖ ดานเหนือ จดคลองผักชะ  ฝงใต  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดโรงพยาบาลชุมชนจุฬาภรณ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒  เสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันตก  และถนนสาย  ก  ๒   

ฟากใต 

  ดานใต จดคลองผักชะ  ฝงตะวันตก  ฝงเหนือ  และฝงตะวันออก 



 

๘ 

 ๕.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองผักชะ  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๒ 

  ดานตะวันตก จดคลองผักชะ  ฝงตะวันออก 

 ๕.๘ สวนสาธารณะจุฬาภรณ   

 ๕.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๖  เมตร  กับริมฝงคลองวังฆอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑ 

  ดานใต จดคลองวังฆอง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงเรียนวัดวังฆอง 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ โรงเรียนบานไสหินตั้ง 

 ๖.๒ โรงเรียนวัดสํานักขัน 

 ๖.๓ โรงเรียนบานสํานักไมเรียบ 

 ๖.๔ โรงเรียนวัดวังฆอง 

 ๖.๕ โรงเรียนสามตําบลวิทยาประชาสรรค   

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  และหมายเลข  ๗.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ วัดสํานักขัน 

 ๗.๒ วัดวังฆอง 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ ที่วาการอําเภอจุฬาภรณ 

 ๘.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสามตําบล   

 ๘.๓ สถานีขนสง   

 ๘.๔ โรงพยาบาลชุมชนจุฬาภรณ   

 ๘.๕ การประปาสวนภูมิภาค 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนบานสํานกัขัน - บานไมเรียบ   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๒๒๗  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒๒๗  ระยะประมาณ   

๒,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๙๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนบานสํานักขัน - บานไมเรียบ  ท่ีบริเวณหางจากถนนบานสํานกัขนั - บานไมเรียบ  บรรจบกบัทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๔๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนบานสํานักขัน - บานไมเรียบ  ระยะประมาณ   

๒,๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนบานสํานักขัน - บานไมเรียบ  ตัดกับ 

ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนประชาอุทิศ  (ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒)   

ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนโรงเรียนสามตําบล - หนองตําเสา  ที่บริเวณหางจากถนนโรงเรียนสามตําบล - หนองตําเสา   

ตัดกับถนนหวยยวน - วังฆอง  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือตามแนวถนนโรงเรียนสามตําบล - หนองตําเสา   

ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนไสมวง - ควนกรวด   

ถนนประชาอุทิศ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก 

ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไสมวง -  

ควนกรวด  บรรจบกับถนนประชาอุทิศไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนประชาอุทิศ  ระยะประมาณ   

๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

จนบรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑) 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๒๔๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๖  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๖  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาอุทิศ  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณ 

หางจากถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ   

(ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนไสมวง - ควนกรวด  (ถนนสาย  ก  ๒)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๖  ตัดกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖   

ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนประชาอุทิศ  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ข  ๒) 



 

๓ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนไสมวง - ควนกรวด  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับ 

ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทิดพระเกียรต ิ

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนไสมวง - ควนกรวด  (ถนนสาย  ก  ๒)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๕  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับ 

ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๕   

ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ก  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๓  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ   

(ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๓  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ตัดกับถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๔  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ   

(ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ก  ๔  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ก  ๕  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนสาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๓๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ก  ๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๖  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ   



 

๔ 

(ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ก  ๖  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไสมวง - ควนกรวด  (ถนนสาย  ก  ๒)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนไสมวง - ควนกรวด  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไสมวง - ควนกรวด  (ถนนสาย  ก  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ก  ๗   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๗  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือ 

ตามแนวถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ก  ๖  ตัดกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

(ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ก  ๖  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ท่ีบริเวณถนนไสมวง - ควนกรวด   

(ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนเทิดพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  ระยะประมาณ  ๒,๐๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๒) 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนเทิดพระเกียรติ 

เจาฟาจุฬาภรณ  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศใต  ทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อและถนนวัดวังฆอง  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลทุ่งโพธ์ิ  ตําบลสามตําบล  และตําบลนาหมอบุญ  อําเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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