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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ กฎกระทรวงน้ีมิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมและพื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ในระดับจังหวัดและระดับภาคเพื่อรองรับความเจริญจากกรุงเทพมหานคร 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตที่เก่ียวเนื่อง 
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(๓) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อการพัฒนา
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร  อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง
จากการเกษตร  หัตถกรรมพื้นบ้าน  และการท่องเที่ยว 

(๕) ดํารงรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน  วิถีชีวิตดั้งเดิม  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 

(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังทา้ยกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  และหมายเลข  ๖.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗ .๔  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชมุชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  หรือโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่มีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขตที่ดินประเภทชุมชน 

(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่  
เว้นแต่มีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  เมตร  จากแนวเขตที่ดินประเภทชุมชน 

(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่การประกอบ

วิสาหกิจชุมชนที่ มุ่งประโยชน์ทางธุรกิจของชุมชนและส่วนรวมที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งและ 
การดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐ 
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(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑  สายอินทร์บุรี – เชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๗  สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๔๕  สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑  (ตากฟ้า) - ท่าตะโก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๔  สายสถานีรถไฟนครสวรรค์ - 
ต่อเขตเทศบาลตําบลซับสมอทอดควบคุม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๒๗  สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๓๐๐๘  (เนินมะกอก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๔  (โค้งวิจารณ์)  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓๒๙  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (ตาคลี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑๑๔๕  (ท่าตะโก)  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  หรือโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่การประกอบ

วิสาหกิจชุมชนที่ มุ่งประโยชน์ทางธุรกิจของชุมชนและส่วนรวมที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งและ 
การดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐ 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑  สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (นครสวรรค์) - ชัยภูมิ  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (หนองเบน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑๑๑๗  
(คลองลาน)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๓  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (หนองสังข์) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๗  (บึงนาราง)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  สายชุมแสง - บรรจบทางหลวง
หมายเลข  ๑๑๓  (ตะพานหิน)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๙  สายหนองบัว - ท่าตะโก  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๔๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (ตากฟ้า) - ท่าตะโก  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๔  
สายสถานีรถไฟนครสวรรค์ - ต่อเขตเทศบาลตําบลซับสมอทอดควบคุม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๙  
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๕  (โกรกพระ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๐๑๓  (ทัพทัน)   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๒๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓  (กะเฉด) - หาดใหญ่  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓๒๗  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๘  (เนินมะกอก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๔  
(โค้งวิจารณ์)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๒๙  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (ตาคลี) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข  ๑๑๔๕  (ท่าตะโก)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓๐  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  
(ตากฟ้า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๔  (ไพศาลี)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๐  สายทางแยก 
เข้าหนองไผ่  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๒๒๕  (ทับกฤช) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๑๙  (พนมรอก)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  หรือโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่การประกอบ

วิสาหกิจชุมชนที่ มุ่งประโยชน์ทางธุรกิจของชุมชนและส่วนรวมที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งและ 
การดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐ 

(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑  สายอินทร์บุรี – เชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (นครสวรรค์) - ชัยภูมิ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  (หนองเบน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑๑๑๗  (คลองลาน)   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๓๓  (หนองฉาง) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข  ๑๐๗๒  (ลาดยาว)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๑๙  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๕  
(โกรกพระ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๐๑๓  (ทัพทัน)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๒๗   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๘  (เนินมะกอก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๓๐๐๔  (โค้งวิจารณ์)  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๐๑๓  (หนองจิกรี) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข  ๓๕๐๔  (ตลิ่งสูง)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลาํคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  หรือโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ของอาคาร 
ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดินเท่านั้น   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  
(นครสวรรค์) - ชัยภูมิ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๔  สายสถานีรถไฟนครสวรรค์ - ต่อเขตเทศบาล
ตําบลซับสมอทอดควบคุม  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  การสาธารณูปโภค  หรือโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวม
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้ ได้
(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได้
     หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ได้
     ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์  
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับที่ และเกษตรกรรม
ชุมชน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน และเกษตรกรรม
ชนบท อนุรักษ์ชนบท



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน  ได้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้
(๔) การดูดทราย ได้
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่ ได้ ได้ ได้
     สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ได้
     หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ได้ ได้ ได้
     หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

โรงงานจําพวกที่

ชุมชน
ชนบท อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้ ได้
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้ ได้ ได้ ได้
     เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่

ชนบท อนุรักษ์ชนบท

๓

โรงงานจําพวกที่



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
และเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบท

๔

และเกษตรกรรม
ชนบท



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได้ ได้ ได้
(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้
     ซึ่งมิใช่อ้อย

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

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน
ชนบท อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

๕



ที่ดินประเภท

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

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทํามัสตาร์ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง  ได้ ได้ ได้
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง ได้ ได้

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ได้
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ ได้

ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบ ได้ ได้

กิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน
ชนบท อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

๖



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําน้ําอัดลม ได้ ได้ ได้
(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น ได้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้
(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท
และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย

ซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้ ได้

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

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

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

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

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

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้ ได้
     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๖) การเผาถ่านจากไม้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือผักตบชวา

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม

๙



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

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

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้ ได้ ได้
(Fibreboard)

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

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๑๐



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน
หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน (เฉพาะการทําแอสฟัลต์ผสมหิน ได้
     เพื่อใช้ทําพื้นถนน)

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ  ได้ ได้
     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ได้ ได้
     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้

และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท อนุรักษ์ชนบท

๑๑



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้ ได้

กระเบื้องประดับ (Architectural  Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อ
หรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้
     ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้
     หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว 
     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้ ได้ ได้
     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท อนุรักษ์ชนบท

โรงงานจําพวกที่
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

๑๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้
     ถังน้ํา หรือปล่องไฟ
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ  ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย ได้ ได้ ได้ ได้

ชนบท อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก ได้ ได้ ได้
     แหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน
(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอด ได้ ได้ ได้ ได้
     ชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills) 
(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ได้ ได้ ได้ ได้
     สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ได้ ได้ ได้ ได้
       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้ ได้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้
(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์

ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ได้ ได้ ได้
     ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ได้ ได้ ได้ ได้
     เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing  Machines)
     หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือเครื่องขัด
(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ได้ ได้ ได้ ได้
     Forging Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย  ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ได้ ได้ ได้ ได้
     สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ได้ ได้ ได้ ได้

กระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์
ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม
ราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ 
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก
ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน
ชนบท อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

๑๖



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้
บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)  
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว
ที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ 
(Fixed or Variable  Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรอืเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน
ชนบท อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

๑๗



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ ได้ ได้ ได้

ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้
(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets ได้ ได้ ได้ ได้
     or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors)
     อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ได้ ได้ ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน
ชนบท อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

๑๘

โรงงานจําพวกที่



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยาน

สองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้ ได้
     ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน ได้ ได้
     เครื่องเบตาตรอน  หรือเครื่องเร่งปรมาณู  (Cyclotrons, Betatrons
     or Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๑๙

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา ได้ ได้ ได้ ได้

เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน
หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือเครื่องวัดเวลา

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

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่

๒๐

และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชุมชน
ชนบท

และเกษตรกรรม



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้

ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้ ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท

๒๑

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม และเกษตรกรรม



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง 

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

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

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

พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

 ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

๒๒

และเกษตรกรรม และเกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบท



ที่ดินประเภท

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้ ได้ ได้
๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล ได้
 หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฏกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว ได้

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ได้
 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสง

ที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง  
และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์

 ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ    ลําดับที่             หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                ได้                  หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน      
                โรงงานจําพวกที่  หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน      

๒๓

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน

ชนบท
และเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
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อําเภอปางศิลาทอง

อําเภอแมวงก

อําเภอแมเปน

อําเภอชุมตาบง

อําเภอสาดยาว

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3013 

ตําบลสระแกว

ตําบลเนินขี้เหล็ก

ตําบลหนองนมวัว

ตําบลหนองกระโดน

ตําบลสรอยละคร

ตําบลวังมา

ตําบลวังเมือง

ตําบลมาบแก

ตําบลหนองยาว

ตําบลลาดยาว

ตําบลแมวงก

ตําบลศาลเจาไกตอ

ตําบลปางสวรรค

ตําบลแมเปน

ตําบลวังซาน

ตําบลเขาชนกัน
ตําบลบานไร

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1072

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1084
ท่ีวาการอําเภอบรรพตพิสัย 

ปาสงวนแหงชาติ ปาดงยางหวยพลับ   

ไป
อํา

เภ
อส

าม
งา

ม

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1084

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1067

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1182

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1    (ถนนพหลโยธิน)

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1073

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1072
ทางหลวงชนบท นว. 1001

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3504

ทางหลวงแผนดิน

ทางหล วงแผนดนิหมายเลข 1242

หมา ยเลข
1072

ทางหลวงชนบท นว.4029

ทางหลวงชนบท บานหินดาด - บานปางขนุน

ถนนบานปางขนุน - บานมอสวรรคราฎรบํารุง

ถนน อบจ.นว. 101058

อุทยานแหงชาติแมวงก

แมนํ้าแมวงก

ปาสงวนแหงชาติ ปาแมวงก-แมเปน

หวยนํ้าหอม

คลองโพธิ์

คลองโพธ์ิ

คลองกระดาน

แมนํ้าปง

แมนํ้าแมวงก

ไปอําเภอเมืองกําแ

ไปอําเภอเมอืงกําแพงเพชร

ทางหลวงแ ผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

พงเพชร

ตําบลหวยนํ้าหอม

แมนํ้าวังมา

แมนํ้าเจาพระยา

แมนํ้าเจาพระยา

แมนํ้าตากแดด

ถนน อบจ นว. 081070

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3319

แมนํ้าตากแดด

หวยนํ้าดัง
หวยนํ้าดัง

ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมวงก-แมเปน

ที่วาการอําเภอแมวงก

ที่วาการอําเภอลาดยาว

ถนน อบจ.นว. 74065
ถนน อบจ.นว. 041040

ทางหลวงชนบท นว. 1046

ปาสงวนแหงชาติ ปาแมวงก-แมเปน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3473

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3473

ตําบลชุมตาบง

ทางหลวง

นหมายเลข 3438

แผนดิ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3473

ถนนบานลาน - บานแมกะสี

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3456 ทางหลวงชนบท นว. 4101

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 122 (ทางเลี่ยงเมือง)

 ที่วาการอําเภอเมืองนครสวรรค

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3004

ทางหลวงชนบท นว. 2019 

ทางหลวงชนบท นว. 2037  

ทางหลวงชนบท นว.2057  

ทางหลวงชนบท นว. 4097  

ไปอําเภอชัยบา ดา
ล

ถนนบานตะครอ - บานหนองมวง

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 225

ถนนสาธารณะ

หว
ยต

าด
ํา

แมนํ้านาน

ถนนสาธารณะ

ถนนหัวกระทุม - ดงเย็น

ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาสูงและปาเขาพระ

ตําบลบางประมุง

ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหลวง

ทางหลวงชนบท นว.4096

ถนนสาธารณะ

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3005

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3001
ทางรถไฟสายเหนือ

ทางหลวงชนบท นว.4015
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

เขตทหารตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดิน
อําเภอปากนํ้าโพ  อําเภอพยุหะคีรี  อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค พุทธศักราช 2479

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3013

ที่วาการอําเภอชุมตาบง

ที่วาการอําเภอแมเปน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 333

ทางหล ว
งแ

ผน
ดิ น

หมายเลข 3327 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3220

ทางหลวงแผนดินห

ทางห ลว งแผนดินหมายเลข 333

มาย เลข 3221

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3212

ที่วาการอําเภอตาคลี

ที่วาการอําเภอตากฟา 

ที่วาการอําเภอพยุหะคีรี

ที่วาการอําเภอโกรกพระ

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

หม
าย

เล
ข

3329

ทางห
ลวงแ

ผนดินหมายเลข   
ทางหลวงแผน 

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 32

ดินหมายเลข

3196 

1 (ถนนพหลโยธิน)

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

หม
าย

เล
ข 

11

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

หม
าย

เล
ข 3

33
0

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 340

ทางหลวงแผน ดิน ห 
ยเลข 1 (ถนนพหลโยธิ น)

าม 

ไปอําเภอเมืองสิงหบรุี

ไป อํา
เภ

อสามชุก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3183

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

ห ม
 าย

เล
ข 1

   (
ถน

นพ
หล

โย
ธิน

)

ไปอําเภออูทอง 

ทา
งห

ลว
ง

33
3

แผ
นดินหมายเลข

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3213

ทางรถไฟสายเหนือ  

ถนน อบจ.นว. 021071 

ถนนสาธารณะ

ถนนสาธารณะ

หว
ยข

นม
จนี

หวยใหญ

ตําบลเกยไชย

ตําบลฆะมัง

ตําบลพิกุล ตําบลหนองกระเจา ตําบลหวยรวม

ตําบลหนองกรดตําบลตาขีด
ตําบลบางแกว

ตําบลตาสัง

ตําบลหัวดง

ตําบลเจริญผล

ตําบลบางตาหงาย

ตําบลหนองเตา

ตําบลบึงปลาทู

ตําบลดานชาง

ตําบลหนองตางู

ตําบลเขาทอง

ตําบลแมเลย

ตําบลหนองพิกุล

ตําบลตาคลี

ตําบลเขาชายธง

ตําบลตากฟา

ตําบลลําพยนต

ตําบลสุขสําราญ

ตําบลโพธิ์ประสาท

ตําบลตะครอ

ตําบลหวยหอม

ตําบลชองแค

ตําบลหนองหมอ

ตําบลพรหมนิมิต

ตําบลสรอยทอง

ตําบลจันเสน

ตําบลลาดทิพรส หวยหลักเขตแดน

ถนน อบจ.นว. 051046

อําเภอเกาเลี้ยว

ตําบลเกาเลี้ยว  

ตําบลมหาโพธิ์

ตําบลบานมะเกลือ

ตําบลบานแกง

ตําบลปากนํ้าโพ

ตําบลนครสวรรคออก

ตําบลบึงเสนาท

ตําบลเกรียงไกร

ตําบลแควใหญ

ตําบลเขาดิน

ตําบลหูกวาง
ตําบลอางทอง

ตําบลทางิ้ว
ตําบลบานแดน

ตําบลบางมวง
ตําบลวัดไทรย

ตําบลหนองกรด

ตําบลนครสวรรคตก

ตําบลบางพระหลวง

ตําบลบางเคียน

ตําบลโคกหมอ
ตําบลพันลาน

ตําบลไผสิงห

ตําบลวังใหญ ตําบลธารทหาร

ตําบลสายลําโพง 

ตําบลดอนคา

ตําบลโคกเดื่อ ตําบลไพศาลี

ตําบลวังนํ้าลัด

ตําบลวังบอ

ตําบลนาขอม 

ตําบลหวยใหญ
ตําบลหวยถั่วใต

ตําบลหวยถั่วเหนือ

ตําบลหนองกลับ
ตําบลทุงทอง

ตําบลหนองบัว 

คลองคลา

ที่วาการอําเภอเกาเลี้ยว

คลองทามะนาว
คลองฆะมัง

คลอง บานพลัง

แมนํ้ายม

คลองทาเสา

คลองบานลาด

แมนํ้ายม 

แมนํ้านาน
แมนํ้าปง

บึงบอระเพ็ด

ถนนสาธารณะ

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

ทา
งห

ลว
งแ

ผน

ดินหมาย
เลข

10
73

หม
าย

 เล
ข 

11
7

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมือง) 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1118

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  113

ไป
อํา

เภ
อว

ังท
รา

ยพ
ูน 

 

ไปอําเภอเมืองเพชรบูรณ
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ผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค 
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ทาง แผนดินห มายเลข 225หลวง

ทางหลวงชนบท นว. 4003

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1069

ไป
สถ

าน
ีรถ

ไฟ
บา

นห
วย

เก
ตุ

ไป
อํา

เภ
อ  เ

มือ
 ง 

 พิจ
ิตร

  

ทา
งร

ถไ
ฟส

าย
เห

นือ

ทา
ง ห

ลว

งแผ น
ดิน

หม
าย

เล
ข

11
18

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1119
ทางห

ลวง
แผนดินหมายเลข

3475

อําเภอชุมแสง

อําเภอหนองบัว 

อําเภอทาตะโก
ตําบลพนมรอก

ตําบลพนมเศษ
ตําบลทับกฤช

ตําบลทับกฤชใต

ตําบลทาตะโก
ตําบลวังมหากร

ถนนสาธารณะ

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงแผนดิน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1145

หมายเลข 3004

ที่วาการอําเภอไพศาลี

ที่วาการอําเภอทาตะโก

ที่วาการอําเภอหนองบัว
ที่วาการอําเภอชุมแสง 

ถนน อบจ.นว. 061048

ปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาคอก ปาเขาโลมนาง และปาเขาสอยดาว

ปาสงวนแหงชาติ

ไปอาํเ

ไปอาํเภ
อภักดีชุมพล

ภอภักดีชุมพล

ปาเขาสูงและปาเขาพระ

ถนนบานดอนคา - บานเขาลอ

ถนน อบจ.นว. 051068  

ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาสนามชัย
ตําบลสําโรงชัย

ตําบลวังขอย

อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค

อําเภอพยุหะคีรี
อําเภอโกรกพระ

ตําบลโกรกพระ
ตําบลเนินศาลา

ตําบลเนินมะกอก

ตําบลนิคมเขาบอแกว

ตําบลอุดมธัญญา

ตําบลหัวหวาย

ตําบลหนองโพ ตําบลพุนกยูง

ตําบลหัวถนน
ตําบลเขากะลา

ตําบลพระนอน

ตําบลหนองปลิง
ตําบลกลางแดดตําบลตะเคียนเลื่อน

ตําบลบางมะฝอ ตําบลนากลาง

ตําบลยางตาล

ตําบลหนองหลวง

ตําบลทํานบ

ตําบลพยุหะ

ตําบลทาน้ําออย

ตําบลมวงหัก

ตําบลเนินกวาว

ตําบลหาดสูง
ตําบลยานมัทรี

ตําบลยางขาว

ตําบลนํ้าทรง

ตําบลสระทะเล

ตําบลศาลาแดง

อําเภอไพศาลี

อําเภอวิเชียรบุรี

อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ

อําเภอลานสัก

อําเภอสวางอารมณ

อําเภอทัพทัน 

อําเภอหนองฉาง

อําเภอหนองมะโมง

ศาลากลางจังหวัด  แนวเขตผังเมืองรวม

เครื่องหมาย

เขตจังหวัด

เขตอําเภอ

เขตตําบล  เขตองคการบริหารสวนตําบล

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  แนวเขตอุทยานแหงชาติ

แนวเขตวนอุทยาน  แนวเขตรักษาพันธุสัตวปา

เขตทหาร

ทางหลวง  ถนน  ซอย 

ทางรถไฟ 

สะพาน

แมนํ้า  คลอง  หวย

อางเก็บนํ้า  หนอง  บึง

คลองสงนํ้า  คลองระบายน้ํา

ที่วาการอําเภอ

อําเภอวัดสิงห

อําเภอมโนรมย

อําเภอหันคา

อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

อําเภอสรรคบุรี

( นายพิชัย  อุทัยเชฏฐ )

( นายมณฑล  สุดประเสริฐ )

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค

อําเภอสรรพยา

อําเภอตาคลี

อําเภอตากฟา

อําเภอโคกเจริญ

อําเภอศรีเทพ

อําเภอหนองมวง

อําเภอสระโบสถ

อําเภอชัยบาดาล

อําเภอโคกสําโรง

อําเภอพัฒนานิคม

ไปอําเภอลําสนธิ
ทางหลวงแผนดินหมาย

ไป
อํา

เภ
อเม

ือง
ลพ

บุรี

ไปอําเภอเมืองลพบุรี

ไปสถานีรถไฟบานหนองทรายขาว

เลข 205

จังหวัดลพบุรี

อําเภออินทรบุรี
จังหวัดสิงหบุรี

อําเภอบานหมี่

อําเภอหนองขาหยาง

อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

อําเภอหวยคต 

อําเภอบานไร 

อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก

อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร

อําเภอบึงนาราง
อําเภอตะพานหิน 

อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร

0                    5                    10                   20   กิโลเมตร                   

ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค

แผนท่ีทายกฎกระทรวง



พ.ศ. 2558

มาตราสวน 1 : 300,000

อําเภอบึงสามัคคี

อําเภอบรรพตพิสัย  

อําเภอโพทะเล

อําเภอทับคลอ

อําเภอดงเจริญ

อําเภอชนแดน

อําเภอหนองไผ

อําเภอคลองขลุงตะวันตก ตะวันออก

เหนือ  

ใต

อําเภอปางศิลาทอง

อําเภอแมวงก

อําเภอแมเปน

อําเภอชุมตาบง

อําเภอสาดยาว

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3013 

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1072

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1084

ปาสงวนแหงชาติ ปาดงยางหวยพลับ   

ไป
อํา

เภ
อส

าม
งา

ม

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1084

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1067

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1182

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1    (ถนนพหลโยธิน)

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1073

เขาหนอ-เขาแกว

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1072
ทางหลวงชนบท นว. 1001

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3504

ทางหลวงแผนดิน

ทางหล วงแผนดนิหมายเลข 1242

หมา ยเลข
1072

ทางหลวงชนบท นว.4029

ทางหลวงชนบท บานหินดาด - บานปางขนุน

ถนนบานปางขนุน - บานมอสวรรคราฎรบํารุง

ถนน อบจ.นว. 101058

อุทยานแหงชาติแมวงก

แมนํ้าแมวงก

ปาสงวนแหงชาติ ปาแมวงก-แมเปน

หวยนํ้าหอม

คลองโพธิ์

คลองโพธิ์
1,200 ม.

1.12  

1.10  
1,000 ม.

1,800 ม. 2,700 ม.

1,500 ม.

1,000 ม.

1,400 ม.

3,000 ม.1,000 ม.

1,200 ม.

1,200 ม.

1,200 ม.

2,400 ม.

1,200 ม.

2,300 ม.

คลองมวง

คลองกระดาน

แมนํ้าปง

แมนํ้าแมวงก

ไปอําเภอเมืองกําแ

ไปอําเภอเมอืงกําแพงเพชร

ทางหลวงแ ผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

พงเพชร

คลองตาแวน

แมนํ้าวังมา

แมนํ้าเจาพระยา

แมนํ้าสะแกกรัง

แมนํ้าเจาพระยา

แมนํ้าเจาพระยา

แมนํ้าตากแดด

ถนน อบจ นว. 081070

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3319แมนํ้าตากแดด

หวยหินลับ

ลําเหมืองสาธารณะ

หวยนํ้าดัง
หวยนํ้าดัง

ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมวงก-แมเปน

เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ 
หลักเขตที่ 4 

หลักเขตที่ 3

3,750 ม.

3,200 ม.

3,000 ม.

1,500 ม.

   500 ม.

   500 ม.

   500 ม.

1,300 ม.

2,140 ม.

3,330 ม.

4,300 ม.

หลักเขตที่ 2

ถนน อบจ.นว. 74065
ถนน อบจ.นว. 041040

ลําเหมืองสาธารณะ
ทางหลวงชนบท นว. 1046หลักเขตที่ 5

หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 1

ปาสงวนแหงชาติ ปาแมวงก-แมเปน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3473

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3473
ทางหลวง

นหมายเลข 3438

แผนดิ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3473

ถนนบานลาน - บานแมกะสี

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3456 ทางหลวงชนบท นว. 4101

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 122 (ทางเลี่ยงเมือง)

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3004

ทางหลวงชนบท นว. 2019 

ทางหลวงชนบท นว. 2037  

ทางหลวงชนบท นว.2057  

ทางหลวงชนบท นว. 4097  

ไปอําเภอชัยบา ดา
ล

ถนนบานตะครอ - บานหนองมวง

3,000 ม.

1,300 ม.

3,900 ม.

2,000 ม.

2,100 ม.

3,000 ม.

3,000 ม.

3,000 ม.

4,120 ม.

2,200 ม.

   500 ม.

3,700 ม.

3,250 ม.

1,000 ม.

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 225

ถนนสาธารณะ

ไดระกํา

คลองวังเหียง  

คลองสมอ
หวยนอย

หว
ยต

าด
ํา

แมนํ้านาน

ถนนสาธารณะ

ถนนหัวกระทุม - ดงเย็น

ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาสูงและปาเขาพระ

เทศบาลตําบลบางประมุง

ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาหลวง

ทางหลวงชนบท นว.4096

ถนนสาธารณะ

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3005

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3001
ทางรถไฟสายเหนือ

ทางหลวงชนบท นว.4015

หลักเขตที่ 4

2,170 ม. 

4,200 ม. 
   700 ม. 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
เขตทหารตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดิน
อําเภอปากนํ้าโพ  อําเภอพยุหะคีรี  อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค พุทธศักราช 2479

หลักเขตที่ 3  

หลักเขตที่ 2  

หลักเขตที่ 5  

หลักเขตที่ 1  

ลําเจาสรอย
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3013

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 333

ทางหล ว
งแ

ผน
ดิ น

หมายเลข 3327 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3220

ทางหลวงแผนดินห

ทางห ลว งแผนดินหมายเลข 333

มาย เลข 3221

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3212

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

หม
าย

เล
ข

3329

ทางห
ลวงแ

ผนดินหมายเลข   
ทางหลวงแผน 

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 32

ดินหมายเลข

3196 

1 (ถนนพหลโยธิน)

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

หม
าย

เล
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11

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

หม
าย

เล
ข 3

33
0

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 340

ทางหลวงแผน ดิน ห 
ยเลข 1 (ถนนพหลโยธิ น)

าม 

ไปอําเภอเมืองสิงหบุรี

ไป อํา
เภ

อสามชุก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3183

ทา
งห

ลว
งแ

ผน
ดิน

ห ม
 าย

เล
ข 1

   (
ถน

นพ
หล

โย
ธิน

)

ไปอําเภออูทอง 

ทา
งห

ลว
ง

33
3

แผ
นดินหมายเลข

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3213

ทางรถไฟสายเหนือ  

ถนน อบจ.นว. 021071 

ถนนสาธารณะ

คลอง 1 ซาย เขาแกว 

500 ม.

500 ม.

860 ม.

ถนนสาธารณะ

2.3

1.16

4.4

3.18

1.17

3.19
5.8

3.20

1.19

1,400 ม.

1,700 ม.

3,400 ม.

6.2

3.21

1.18  

3,300 ม.

2,500 ม.

2,500 ม.

หว
ยข

นม
จนี

หวยใหญ

2,500 ม.

2,500 ม.

2,500 ม.

2,900 ม.

3.16

3.13

1.13

5.4

3.14
3.10

3.17

3.15

5.7

5.6

5.5

3.8

1.11 2.1

3.63.7

3.5

1.3

3.3
1.2

6.1

3.4

4.1

1.4

3.1

7.1

3.2

5.1

1,670 ม.

1,700 ม.

2,740 ม.

3,000 ม.

2.2

3.12

1.15

3.11

4.3

1.14

1.9

1.5

7.45.3

3.9

4.2

1.8

1.6

1.7
7.3

5.2

7.2

ถนนสาธารณะ

หวยหลักเขตแดน

ถนน อบจ.นว. 051046

อําเภอเกาเลี้ยว

ถนนเกาเลี้ยว  

3,100 ม.

1,500 ม.

1,500 ม.
3,200 ม.

6,000 ม.

6,660 ม.
8,200 ม.

5,200 ม.

   400 ม.

1,000 ม.

1,000 ม.

ยางใหญ

คลองคลา

คลองบานลาด

คลองเกรียงไกร

คลองทามะนาว

คลองฆะมัง

คลองบานพลัง 

แมนํา้ยม

คลองทาเสา

คลองหวยรั้ว

แมนํ้ายม 

แมนํ้านาน

แมนํ้าปง

บึงบอระเพ็ด

ถนนสาธารณะ
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ดิน
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งห

ลว
งแ

ผน

ดินหมาย
เลข

10
73

หม
าย

 เล
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7

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมือง) 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1118

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  113

ไป
อํา

เภ
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ังท
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ยพ
ูน 
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ทาง แผนดินห มายเลข 225หลวง

ทางหลวงชนบท นว. 4003

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1069

ไป
สถ

าน
ีรถ

ไฟ
บา

นห
วย

เก
ตุ

ไป
อํา

เภ
อ  เ

มือ
 ง 

 พิจ
ิตร

  

ทา
งร

ถไ
ฟส

าย
เห

นือ

ทา
ง ห

ลว

งแผ น
ดิน

หม
าย

เล
ข

11
18

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1119
ทางห

ลวง
แผนดินหมายเลข

3475

อําเภอชุมแสง

อําเภอหนองบัว 

อําเภอทาตะโก
ถนนสาธารณะ

ถนนสาธารณะ

ทางหลวงแผนดิน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1145

หมายเลข 3004

ถนนสาธารณะ

ปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาคอก ปาเขาโลมนาง และปาเขาสอยดาว

ปาสงวนแหงชาติ

ไปอาํเ

ไปอาํเภ
อภักดีชุมพล

ภอภักดีชุมพล

ปาเขาสูงและปาเขาพระ

ถนนบานดอนคา - บานเขาลอ

ถนน อบจ.นว. 051068  

ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาสนามชัย

คลองตักนํ้า

อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค

อําเภอพยุหะคีรี
อําเภอโกรกพระ

ตําบลโกรกพระ

ตําบลเนินมะกอก

ตําบลพยุหะ

ตําบลทาน้ําออย

ตําบลมวงหัก

ตําบลเนินกวาว

ตําบลศาลาแดง

อําเภอไพศาลี

อําเภอวิเชียรบุรี

อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ

อําเภอลานสัก

อําเภอสวางอารมณ

อําเภอทัพทัน 

อําเภอหนองฉาง

อําเภอหนองมะโมง

ที่ดินประเภทชุมชน1.  เขตสีชมพูแนวเขตผังเมืองรวม

เครื่องหมาย

เขตจังหวัด

เขตอําเภอ

เขตตําบล  เขตองคการบริหารสวนตําบล

เขตเทศบาล

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  แนวเขตอุทยานแหงชาติ

แนวเขตวนอุทยาน แนวเขตรักษาพันธุสัตวปา

เขตทหาร

ทางหลวง  ถนน  ซอย 

ทางรถไฟ 

สะพาน

แมนํ้า  คลอง  หวย

อางเก็บนํ้า  หนอง  บึง

คลองสงนํ้า  คลองระบายน้ํา

เมตร ม.

2.  เขตสีมวง

3.  เขตสีเขียว

4.  เขตสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว

5.  เขตสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีนํ้าตาล

6.  เขตสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีฟา

7.  เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม

อําเภอวัดสิงห

อําเภอมโนรมย

อําเภอหันคา

อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

อําเภอสรรคบุรี

( นายพิชัย  อุทัยเชฏฐ )

( นายมณฑล  สุดประเสริฐ )

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค

อําเภอสรรพยา

อําเภอตาคลี

อําเภอตากฟา

อําเภอโคกเจริญ

อําเภอศรีเทพ

อําเภอหนองมวง

อําเภอสระโบสถ

อําเภอชัยบาดาล

อําเภอโคกสําโรง

อําเภอพัฒนานิคม

ไปอําเภอลําสนธิ
ทางหลวงแผนดินหมาย

ไป
อํา

เภ
อเม

ือง
ลพ

บุรี

ไปอําเภอเมืองลพบุรี

ไปสถานีรถไฟบานหนองทรายขาว

เลข 205

จังหวัดลพบุรี

อําเภออินทรบุรี
จังหวัดสิงหบุรี

อําเภอบานหมี่

อําเภอหนองขาหยาง

อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

อําเภอหวยคต 

อําเภอบานไร 

อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก

อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร

อําเภอบึงนาราง
อําเภอตะพานหิน 

อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร

0                    5                    10                   20   กิโลเมตร                   

ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค

แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง



รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดนครสวรรค 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔   

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  
๖,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  และเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทาง
ทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๖,๖๖๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  
บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๖,๖๖๐  เมตร 

 ๑.๒ ดานเหนือ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนตรง ท่ีลากจากหวยนอย  ฝ งตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จุดซึ่งเปนแนวเสนตั้งฉากระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  บรรจบกับถนนสาธารณะไม
ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อเปนระยะ  ๒,๗๔๐  เมตร  เปนเสนตรงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ท่ีจุดซึ่งคลองสมอ  
ฝงใต  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  และคลองสมอ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองท่ี
อําเภอหนองบัว  และอําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  เฉพาะเขต
ดําเนินการ  และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   



 

๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากเหนือคลองวังเหียง  
ฝงเหนือ  เสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งคลองวังเหียง  ฝงเหนือ  บรรจบ
กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑๑๙  ท่ีจุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
เสนตรงระยะ  ๑,๖๗๐  เมตร  ที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ที่จุดซึ่งถนน
สาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จน
บรรจบกับไดระกําฝงเหนือและฝงตะวันออก   

  ดานตะวันตก จดหวยนอย  ฝงตะวันออก   
 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากปลายเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ
ถนนเกาเล้ียว - ยางใหญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เปนระยะ  ๓,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนเกาเล้ียว - ยางใหญ  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑๗  
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนเกาเล้ียว  –  ยางใหญ  บรรจบกับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  เปนระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดคลองหวยรั้ว  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาเล้ียวกับอําเภอ
เมืองนครสวรรค 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑๘๒   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับ
อําเภอลาดยาว  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอบรรพตพิสัย  เสนแบงเขต
การปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอเกาเล้ียว  เสนตรงท่ีลากจากเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอเมอืงนครสวรรคกับอําเภอเกาเล้ียว  ท่ีจุดซึ่งคลองคลาตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
อําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอเกาเล้ียว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับทางรถไฟสายเหนือ  
และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๕   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอชุมแสงกับอําเภอทาตะโก  
เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอทาตะโก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๐๐๔  ฟากเหนือ 



 

๓ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับ
อําเภอพยุหะคีรี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอโกรกพระ 

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน   
ในทองท่ีตําบลหนองกรด  อําเภอเมืองนครสวรรค  ตําบลวังมา  อําเภอลาดยาว  และตําบลบางประมุง  
ตําบลนากลาง  ตําบลศาลาแดง  ตําบลเนินศาลา  อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหลวง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอ 
เมืองนครสวรรคกับอําเภอลาดยาว   

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑   
กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒   
กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓   
หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ  ระหวางหลักเขตที่  ๕   
หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๕๐๔ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  เปนระยะ  ๒,๗๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแมวงก - แมเปน   
 ๑.๘ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เปนระยะ  ๓,๗๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางถนน  อบจ.  ๗๔๐๖๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐  เปนระยะ  ๓,๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๑๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  
นว.  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  
เปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   



 

๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ 

  ดานใต จดหวยหินลับ  ฝงเหนือ  เสนตรงระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  ท่ีลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหวยหินลับ  
ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  
เมตร  เสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบ
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  และคลองตาแวน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนตรงระยะ  ๔ ,๓๐๐  เมตร  ท่ีลากจากคลองตาแวน   
ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ตามแนวเสนตั้งฉากเปนระยะ  ๒,๑๔๐  
เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่จุด 
ซึ่งอยูหางจากถนน  อบจ.  ๗๔๐๖๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เปนระยะ  ๓,๗๕๐  เมตร 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบางประมุง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   
กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบางประมุง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒   
หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบางประมุง  ระหวางหลักเขตที่   ๔   
กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน   
ในทองท่ีตําบลหนองกรด  อําเภอเมืองนครสวรรค  ตําบลวังมา  อําเภอลาดยาว  และตําบลบางประมุง  
ตําบลนากลาง  ตําบลศาลาแดง  ตําบลเนินศาลา  อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓   

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานลาน - บานแมกะสี  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 



 

๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานลาน - บานแมกะสี  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  เปนระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๑๑๑๙  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๑๑๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  เปนระยะ  ๓,๒๕๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานดอนคา - บานเขาลอ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบานดอนคา - บานเขาลอ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวถนนบานดอนคา - บานเขาลอ  เปนระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  เสนตรงที่ตอตรงจากปลายเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไม
ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๓๗  ที่จุด 
ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๓๗  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๓๗  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  และไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๔,๑๒๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๔,๑๒๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ที่จุด 
ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  เปนระยะ  ๓,๒๕๐  เมตร 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔   
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  เปนระยะ  ๒,๓๐๐  เมตร 



 

๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔  เสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๔๗๓  และเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๐๔ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนตรงระยะ  ๓,๙๐๐  เมตร  ที่ลากจากศูนยกลางทางหลวง

ชนบท  นว.  ๒๐๕๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  

นว.  ๒๐๕๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  

ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ท่ีจุด 

ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทาง

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐   

  ดานใต จดคลองตักน้ํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ที่จุดซึ่งคลองตักน้ํา  ฝงเหนือ  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ

ศูนยกลางทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบ

กับทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  

เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดลําเจาสรอย  ฝงใต  และเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ที่จุดซึ่งลําเจาสรอย  ฝงใต  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๕   

ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๒,๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโกรกพระกับอําเภอ

พยุหะคีรี 



 

๗ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโกรกพระกับตําบลเนินกวาว  
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโกรกพระกับตําบลศาลาแดง 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๗  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๔,๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพยุหะกับตําบลทาน้ําออย 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลเนินมะกอก 
  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพยุหะคีรีกับอําเภอตาคลี 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 
  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๑๔๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑๔๕  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม
แนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๓๓๐  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๓๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  เปนระยะ  
๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 



 

๘ 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  
๓,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๙๐๐  เมตร  และเปนเสนตรงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

 ๑.๑๘ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ 
  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๖  ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๑๙  ฟากใต  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 



 

๙ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑ 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพยุหะคีรี  กับอําเภอ

เมืองนครสวรรค 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากตะวันตก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๗  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ   
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๒   
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๖๐  เมตร  กับเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอตาคลีกับอําเภอพยุหะคีรี  
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดกําแพงเพชร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรค
กับจังหวัดพิจิตร 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดพิจิตร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาเล้ียวกับอําเภอชุมแสง   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาเล้ียวกับอําเภอ
เมืองนครสวรรค  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗   
คลองหวยรั้ว  ฝงตะวันออก  เสนตั้งฉากกบัศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนเกาเล้ียว - ยางใหญ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๑๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ
ถนนเกาเล้ียว - ยางใหญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  
๓,๑๐๐  เมตร  เสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  บรรจบกับเสนขนานระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร  ที่จุดซึ่งอยู
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  บรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาเล้ียว 
กับอําเภอเมืองนครสวรรค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  
เปนระยะ  ๕,๒๐๐  เมตร   



 

๑๐ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันออก  เสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  บรรจบกับ

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๖,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๗๓  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับเสนตรงที่ลากจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๖,๖๖๐  เมตร 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดกําแพงเพชร 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําปง  ฝงตะวันตก  เสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  

๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางกลางแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตก

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับ

เสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๖,๖๖๐  เมตร  

เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุด

ซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  

๖,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  

ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๖,๖๖๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากปลายเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  เปนระยะ  ๖,๐๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ  ๘,๒๐๐  เมตร  เสนตรงท่ีลากจากปลายเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  บรรจบกับ

ถนนเกาเล้ียว - ยางใหญ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔   

เปนระยะ  ๓,๑๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๑๘๒  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๘๒  บรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอ 

เกาเล้ียวกับอําเภอเมืองนครสวรรค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๑๘๒  เปนระยะ  ๕,๒๐๐  เมตร   



 

๑๑ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเกาเล้ียวกับอําเภอ

เมืองนครสวรรค  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอบรรพตพิสัย  เสนแบงเขต

การปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอลาดยาว  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหลวง  

เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลหนองกรด  อําเภอเมืองนครสวรรค  

ตําบลวังมา  อําเภอลาดยาว  และตําบลบางประมุง  ตําบลนากลาง  ตําบลศาลาแดง  ตําบลเนินศาลา  

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดอุทัยธานี 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําตากแดด  ฝงตะวันออก  ทางหลวงชนบท  นว.  ๔๑๐๑  

ฟากตะวันออก  ลําเหมืองสาธารณะ  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  

เสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  

นว.  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับศูนยกลางถนน  อบจ.  

๐๔๑๐๔๐  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนน  อบจ.  ๐๔๑๐๔๐   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  ๐๔๑๐๔๐  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  ถนน  อบจ.  

๐๔๑๐๔๐  ฟากตะวันออก  ถนน  อบจ.  นว.  ๗๔๐๖๕  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอแมวงกกับอําเภอลาดยาว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดพิจิตร 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน   

ในทองท่ีอําเภอหนองบัว  และอําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  

เฉพาะเขตดําเนินการ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก  เสนตรงไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือที่ลากจากหวยนอย  ฝงตะวันออก  ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ตามแนว

เสนตั้งฉากเปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อเปนระยะ  ๒,๗๔๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับคลองสมอฝงใต  และหวยนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และแมน้ํานาน   

ฝงตะวันออก 



 

๑๒ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดพิจิตร 

  ดานตะวันออก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก  แนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลบางลาย  ตําบลวัดขวาง  
ตําบลทายน้ํา  ตําบลโพทะเล  ตําบลทุงนอย  ตําบลทาบัว  ตําบลบานนอย  ตําบลบางคลาน  ตําบลทานั่ง  
อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  และตําบลฆะมัง  ตําบลพิกุล  ตําบลทาไม  ตําบลเกยชัย  อําเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.๒๕๒๙  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟาก
ตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอ
เมืองนครสวรรคกับอําเภอเกาเล้ียว  ที่จุดซึ่งคลองคลาตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอ 
เมืองนครสวรรคกับอําเภอเกาเล้ียว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุด
ซึ่งอยูหางจากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๕   

  ดานตะวันตก จดคลองคลา  ฝ งตะวันออก  และคลองเกรียงไกร  ฝงใต 
และฝงตะวันออก 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค   
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๒๕  ฟากใต  หวยนอย  ฝงตะวันตก  ไดระกํา  ฝงใต  เสนตรงระยะ  ๑,๖๗๐  เมตร   
ที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับไดระกํา  ฝงใต  เสนตรง
ที่ลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งคลองวังเหียง  ฝงเหนือ  บรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และคลองวังเหียง   
ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๗๕  ฟากเหนือ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาตะโกกับอําเภอ
ชุมแสง  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๕  และเสนตรง 
ที่ลากจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอเกาเล้ียว  ที่จุดซึ่งคลองคลา 
ตัดกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองนครสวรรคกับอําเภอเกาเล้ียว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
จนบรรจบกับทางรถไฟสายเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ จดคลองวังเหียง  ฝงใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๕   

ฟากใต  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตที่ดิน  ในทองที่อําเภอหนองบัว  และอําเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  เฉพาะเขตดําเนินการ   



 

๑๓ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดเพชรบูรณ  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่อําเภอหนองบัว  และอําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน   
พ.ศ.  ๒๕๒๑  เฉพาะเขตดําเนินการ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉาก
ระยะ  ๒,๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศเหนือและตะวันออก
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  เสนตรงระยะ  ๓,๙๐๐  เมตร   
ที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  
บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  
เมตร  และเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทาง
หลวงชนบท  นว.  ๒๐๕๗  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก  ถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  ทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๑๙  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ  เสนขนาน
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานดอนคา - บานเขาลอ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนตรงที่ลากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  เปนระยะ  ๓,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก
จนบรรจบกับปลายเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ฟากตะวันออก   



 

๑๔ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ฟากตะวันตก  เสนตรง 

ที่ลากจากศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  
เปนระยะ  ๓,๒๕๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยู 
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๔,๑๒๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ 
ทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก   

เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลวังมหากร  อําเภอทาตะโก   
จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๓๖  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาตะโกกับอําเภอ 
เมืองนครสวรรค  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาตะโกกับอําเภอชุมแสง 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดลําเหมืองสาธารณะ  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดอุทัยธานี 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดเสนตรง ท่ีตอจากปลายเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวง
ชนบท  นว.  ๒๐๓๗  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  
นว.  ๒๐๓๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๒๐๓๗  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  
และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งอยู
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๑๙  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  เปนระยะ  ๔,๑๒๐  เมตร  และทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๑๑๔๕  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑๔๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  เปนระยะ  



 

๑๕ 

๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

 ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ฟากตะวันออกและ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลบางประมุง  ระหวางหลักเขตที่   ๕   
หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโกรกพระกับอําเภอ 
เมืองนครสวรรค 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจากศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๕  ที่จุดซึ่งลําเจาสรอย  ฝงใต  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๐๐๕  ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๒,๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก   
ลําเจาสรอย  ฝงเหนือ  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลศาลาแดงกับตําบลโกรกพระ  เสนแบงเขต
การปกครองระหวางตําบลเนินกวาวกับตําบลโกรกพระ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอโกรกพระ
กับอําเภอพยุหะคีรี 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท  เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรคกับ 
จังหวัดอุทัยธานี  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน   
ในทองที่ตําบลหนองกรด  อําเภอเมืองนครสวรรค  ตําบลวังมา  อําเภอลาดยาว  และตําบลบางประมุง  
ตําบลนากลาง  ตําบลศาลาแดง  ตําบลเนินศาลา  อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพยุหะคีรีกับอําเภอ
เมืองนครสวรรค 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๑๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๗  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากใต   
  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน   

ในทองท่ีอําเภอหนองบัว  และอําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  
เฉพาะเขตดําเนินการ  แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 
จังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดเพชรบูรณ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรคกับ 
จังหวัดลพบุรี 

  ดานใต จดถนนบานตะครอ - บานหนองมวง  ฟากเหนือและทางหลวง
ชนบท  นว.  ๔๐๙๗  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 



 

๑๖ 

  ดานตะวันตก จดถนน  อบจ.  นว.  ๐๕๑๐๔๖  ฟากตะวันออก  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ฟากตะวันออก  คลองตักน้ํา  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  และเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔ 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากใต  เสนตรงที่ลากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ท่ีจุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  
เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งคลองตักน้ํา  ฝงใต  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อและคลองตักน้ําฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  

๓๓๓๐  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๓๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  เปนระยะ  
๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  
๒,๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๗  ฟากใตและฟากตะวันออก  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๐๔  ฟากใต  และเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  
ในทองท่ีตําบลวังใหญ  ตําบลสายลําโพง  ตําบลพนมเศษ  ตําบลพนมรอก  ตําบลดอนคา  ตําบลวังมหากร  
ตําบลทาตะโก  ตําบลหัวถนน  และตําบลทํานบ  อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ฟากตะวันตก  และ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท  เสนขนานระยะ  ๘๖๐  เมตร  กับเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอตาคลีกับอําเภอพยุหะคีรี  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๑๒  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  คลอง  ๑  ซาย  เขาแกว  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง   
สีน้ําตาล 



 

๑๗ 

 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนน  อบจ.  นว.  ๐๕๑๐๔๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนน  อบจ.  นว.  ๐๕๑๐๔๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๗ ดานเหนือ จดถนน  อบจ.  นว.  ๐๕๑๐๔๖  ฟากใตและฟากตะวันออก  

ทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๙๗  ฟากใตและฟากตะวันตก  และถนนบานตะครอ - บานหนองมวง  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดลพบุรี 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๓๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  
เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๙  ฟากตะวันออกและฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ฟากตะวันตก  และเสนตรง 

ที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับ
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เปนระยะ  
๒,๙๐๐  เมตร  และเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  
(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากเหนือ  
และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๙  ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๙ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  



 

๑๘ 

ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓๐  บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   
(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดลพบุรี  เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดิน  ในทองท่ีอําเภอบรรพตพิสัย  และอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๒๐  เฉพาะเขตดําเนินการ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบกับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 
ทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๑,๗๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟ
สายเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๓.๒๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากใต  
และเสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๔๕  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑๑  ไปทางทิศใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  เปนระยะ  ๓,๓๐๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ  

เสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  บรรจบ
กับทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางรถไฟสายเหนือ  เปนระยะ  ๓,๔๐๐  เมตร  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๖  ฟากตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

 ๓.๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๙๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวดันครสวรรคกับจังหวัดลพบุรี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรค
กับจังหวัดสิงหบุรี 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดสิงหบุร ี

  ดานตะวันตก จดเขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  
ในทองท่ีตําบลเสือโฮก  อําเภอเมืองชัยนาท  ตําบลตลุก  ตําบลหาดอาสา  ตําบลเขาแกว  อําเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท  และตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตโครงการ



 

๑๙ 

จัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  เขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ี 
ตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  และตําบลเสือโฮก  อําเภอเมืองชัยนาท  
ตําบลหาดอาสา  ตําบลเขาแกว  อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑   
เขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  
ตําบลสรอยทอง  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  และตําบลเขาแกว  อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท   
ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  และตําบลสรอยทอง  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  
ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๓  เขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  
ในทองท่ีตําบลเขาแกว  ตําบลโพนางดําออก  อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ตําบลสรอยทอง  อําเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค  และตําบลชีน้ําราย  อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  และเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลตาคลี  
ตําบลหนองหมอ  ตําบลพรหมนิมิต  และตําบลสรอยทอง  อําเภอ  ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้   
 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดพิจิตร 
  ดานตะวันออก จดคลองเกรียงไกร  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดคลองเกรียงไกร  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอชุมแสงกับอําเภอเกาเล้ียว 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดกําแพงเพชร 
  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอลาดยาวกับอําเภอแมวงก  จังหวัดนครสวรรค  ถนน  อบจ.  นว.  ๗๔๐๖๕  ฟากตะวันตก  
ถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐  ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจากศูนยกลางถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐   
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐  เปนระยะ  ๓,๓๓๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนน  อบจ.  นว.  ๐๔๑๐๔๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เปนระยะ  ๓,๗๕๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๔,๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองตาแวน  
ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ตามแนวเสนตั้งฉากเปนระยะ  ๒,๑๔๐  เมตร  
คลองตาแวน  ฝงเหนือ  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ที่จุดซึ่งคลองตาแวน   



 

๒๐ 

ฝงเหนือ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  เปนระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับหวยหินลับฝงเหนือ  หวยหินลับ
ฝงใต  เสนตรงท่ีลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ท่ีจุดซึ่งหวยหินลับฝงเหนือ  บรรจบกับถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนตรงที่ลากจาก
เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อเปนระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๑๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวง
ชนบท  นว.  ๑๐๐๑  เปนระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ลําเหมือง
สาธารณะ  ฝงใต  เสนตรงที่ลากจากลําเหมืองสาธารณะฝงใต  ท่ีจุดซึ่งลําเหมืองสาธารณะ  ฝงใต  บรรจบ
กับลําเหมืองสาธารณะ  ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๔๖   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๔๖  
ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงชยบท  นว.๑๐๔๖  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๔๖  
ฟากตะวันตก  ทางหลวงชนบท  นว.  ๔๑๐๑  ฟากตะวันตก  แมน้ําตากแดด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับอุทัยธานี  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก  ลําเหมือง
สาธารณะ  ฝงเหนือ  คลองโพธิ์  ฝงเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  และเขตปฏิรูป
ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลแมเลย  ตําบลเขาชนกัน  ตําบลวังซาน   
ตําบลแมวงก  ตําบลแมเปน  ตําบลหวยน้ําหอม  ตําบลปางสวรรค  กิ่งอําเภอแมวงก  อําเภอลาดยาว  และ
ตําบลศาลเจาไกตอ  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่
ตําบลแมเลย  ตําบลเขาชนกัน  ตําบลวังซาน  ตําบลแมวงก  ตําบลแมเปน  ตําบลหวยน้ําหอม  ตําบลปางสวรรค  
กิ่งอําเภอแมวงก  อําเภอลาดยาว  และตําบลศาลเจาไกตอ  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขต
ปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เขตเทศบาลตําบลศาลเจาไกตอระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขต
ที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู   
 ๔.๓ ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๙๖  ฟากตะวันตก  และถนน  

อบจ.  นว.  ๐๘๑๐๗๐  ฟากตะวันตก 



 

๒๑ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดอุทัยธานี 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  คลอง  ๑  ซาย  เขาแกว  

ฝงตะวันตก   
  ดานใต จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเนินมะกอกกับตําบล

มวงหักและตําบลพยุหะกับตําบลทาน้ําออย  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  และเสนขนานระยะ  
๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)     

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ 
เสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่อําเภอหนองบัว  และ
อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  เฉพาะเขตดําเนินการ   

 ๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลแมเลย  ตําบล 
เขาชนกัน  ตําบลวังซาน  ตําบลแมวงก  ตําบลแมเปน  ตําบลหวยน้ําหอม  ตําบลปางสวรรค   

กิ่งอําเภอแมวงก  อําเภอลาดยาว  และตําบลศาลเจาไกตอ  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  
ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 ๕.๓ เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลหนองกรด  
อําเภอเมืองนครสวรรค  ตําบลวังมา  อําเภอลาดยาว  และตําบลบางประมุง  ตําบลนากลาง  ตําบลศาลา
แดง  ตําบลเนินศาลา  อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 ๕.๔ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่อําเภอหนองบัว  และ
อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  เฉพาะเขตดําเนินการ 

 ๕.๕ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลวังมหากร   
อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

 ๕.๖ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลวังใหญ  ตําบล
สายลําโพง  ตําบลพนมเศษ  ตําบลพนมรอก  ตําบลดอนคา  ตําบลวังมหากร  ตําบลทาตะโก  ตําบลหัวถนน  
และตําบลทํานบ  อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

 ๕.๗ เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลเขากะลา  และ
ตําบลนิคมเขาบอแกว  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

 ๕.๘ เขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย  
และอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เฉพาะเขตดําเนินการ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ 
เสนทแยงสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๒๒ 

 ๖.๑ เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลบางลาย  
ตําบลวัดขวาง  ตําบลทายน้ํา  ตําบลโพทะเล  ตําบลทุงนอย  ตําบลทาบัว  ตําบลบานนอย  ตําบลบางคลาน  
ตําบลทานั่ง  อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  และตําบลฆะมัง  ตําบลพิกุล  ตําบลทาไม  ตําบลเกยชัย  
อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

 ๖.๒ เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองท่ีตําบลเสือโฮก  
อําเภอเมืองชัยนาท  ตําบลตลุก  ตําบลหาดอาสา  ตําบลเขาแกว  อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  และ
ตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  
อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  และตําบลเสือโฮก  อําเภอเมืองชัยนาท  ตําบลหาดอาสา  ตําบลเขาแกว  
อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  เขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  ในทองที่ตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  ตําบลสรอยทอง  อําเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค  และตําบลเขาแกว  อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองที่ตําบลตาคลี   
ตําบลหนองหมอ  และตําบลสรอยทอง  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๒๓  เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในทองท่ีตําบลเขาแกว  
ตําบลโพนางดําออก  อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ตําบลสรอยทอง  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  
และตําบลชีน้ําราย  อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และ
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในทองที่ตําบลตาคลี  ตําบลหนองหมอ  
ตําบลพรหมนิมิต  และตําบลสรอยทอง  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  
ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ เขาหนอ - เขาแกว 
 ๗.๒ อุทยานแหงชาติแมวงก 
 ๗.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาแมวงก - แมเปน 
 ๗.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาหลวง 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้อง
หรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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