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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าน้ําอ้อยม่วงหัก  จังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลท่าน้ําอ้อย  และตําบลม่วงหัก  อําเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม   
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผั ง เ มืองรวมตามกฎกระทรวงนี้   มีนโยบายและมาตรการเพื่ อจัดระบบ   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ  
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองระดับท้องถิ่น 
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน

และระบบเศรษฐกิจและสังคมของอําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
(๔) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม  

ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี 
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(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยควบคุมการขยายตัวของชุมชน   
บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา  เพื่อสร้างความปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ   
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภท  
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์   

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในระยะ  ๒๐  เมตร  จากแนวเขตที่ดินบริเวณหมายเลข  ๙  

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน  
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันและสถานที่ เ ก็บรักษาน้ํ า มัน   ลักษณะที่สาม   ตามกฎหมายว่าด้วย   

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์   

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ให้มีที่ว่าง   

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน   

เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ก  

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

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
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(๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์   
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๙) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ถนนเทศบาล  ๕  

(บ้านบน)  ถนนบ้านบน  ซอย  ๗  ถนนหางน้ําหนองแขม  ถนนเลียบคลองส่งน้ําสายใหญ่  และถนนสาย  ก  ๗  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันและสถานที่ เ ก็บรักษาน้ํ า มัน   ลักษณะที่สาม   ตามกฎหมายว่าด้วย   

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอตุสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
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(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในระยะ  ๒๐  เมตร  จากแนวเขตที่ดินบริเวณหมายเลข  ๙  

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน  
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํ า มันและสถานที่ เ ก็บรักษาน้ํ า มัน   ลักษณะที่สาม   ตามกฎหมายว่าด้วย   

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
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(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่ เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์   
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 

(๑๔) สนามกอล์ฟ 
(๑๕) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในระยะ  ๒๐  เมตร  จากแนวเขตที่ดินบริเวณหมายเลข  ๙  

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน  
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๖) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษา  หรือเก่ียวข้อง
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การอนุรักษ์เมืองโบราณ  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง  
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนา  หรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ที่ ดิ นประ เภทสถาบันราชการ   การสาธารณูป โภคและสาธารณูปการ   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ การ ใช้ ป ระ โยช น์ที่ ดิ นตามแผนผั ง แสดง โคร งการคมนาคมและขน ส่ ง   
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาย  ข  ๒  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

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

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  

และถนนสาย  ก  ๗  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่   
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ   

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

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

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก จังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ชนบทและ

เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได

(๒) การทําแปง ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ได ได ได ได

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว)  ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได ได ได

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

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลี่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

๓

หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เกษตรกรรม

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได ได

(๖) การเผาถานจากไม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวน

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ ได ได ได

หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่

๔

ที่อยูอาศัยหนาแนนมากลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ ได ได ได ได ได ได

ของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได ได ได ได ได

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or 

Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment 

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนา

ดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน  

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

๕

ที่อยูอาศัย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง

หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง ได ได ได ได ได ได ได

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน

เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว 

ที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม

ที่อยูอาศัย

๖

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได ได

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

     กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ได ได ได ได ได

        (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมืองและของชํารวย)

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได ได ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

๗

หนาแนนนอย

พาณิชยกรรมและ

หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

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

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

    หมายเหตุ ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 ได หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 โรงงานจําพวกที่ หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนทาน้าํออยมวงหกั  จังหวดันครสวรรค 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต  

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑ 

      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ   ๒๐  เมตร  กับริมฝ งคลองบ านบน   

ฝงตะวันออก   
  ๑.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ   ๒๐  เมตร  กับริมฝ งคลองบ านบน   

ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันออก 
  ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดสวนเฉลิมพระเกียรติ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 
  ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร   

กับริมฝงคลองบานบน  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันออก  

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี  (วัดพระปรางคเหลือง)  และวัดพระปรางคเหลือง   



 

๒ 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๕  หมายเลข  ๗.๖  หมายเลข  ๗.๘  และหมายเลข  ๗.๑๐  
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน   

  ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางค เหลือง)   ฟากตะวันตก   

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาน้ําออย 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  

ฝงตะวันออก 
  ๑.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔ 
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันออก 
  ๑.๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันออก 
  ๑.๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันออก 
  ๑.๙ ดานเหนือ จดสํานักทางหลวงชนบทที่  ๘  (นครสวรรค)  กรมทางหลวงชนบท  

สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค  และสํานักวิชาการพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
      ดานตะวันออก จดโบราณสถานเมืองโคกไมเดน 
      ดานใต จดถนนโรงเรียนบานเขาไมเดน  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ

หมายเลข  ๑๐.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 
      ดานตะวันออก จดถนนทาลานเตียน  ซอย  ๓  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนเทศบาล  ๑  (ทาลานเตียน)  ฟากเหนือ 



 

๓ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวดัชัยนาท 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดถนนรอบสระเหนือ  ฟากใตและฟากตะวันตก  ถนนเขาไมเดน  
ฟากใต  และถนนบานนายสมศักดิ์  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดถนนฉางขาวมวงหัก  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนบานเขาไมเดน  -  เขาบอพลับ  ฟากเหนือ  และถนนเขาไมเดน  

ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนวัดเขาไมเดน  ฟากตะวันออก  และโบราณสถานเมืองโคกไมเดน 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒  

และโบราณสถานเมืองโคกไมเดน 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

และฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก 
      ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  (ทาลานเตียน)  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก  และถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  

ฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดสํานักงานเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  

ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงเหนือ   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันออก   
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนหางน้ําหนองแขม  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  

ฝงตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันออก 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๗.๑๗  และหมายเลข  ๗.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 
 ๑.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงใต 



 

๔ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   
ฝงตะวันตก 

      ดานตะวันตก จดถนนหางน้ําหนองแขม  ฟากตะวันออก  และวัดบานบน 
 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  

ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๗  

ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันออก 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสระตะ เ ล็น  ฟากใต   ถนนเขาไม เดน  ซอย  ๔   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเขาไมเดน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานเขาไมเดน  และถนนบานเขาไมเดน  -  เขาบอพลับ  ฟากใต   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสระตะเล็น 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสระตะเล็น 
      ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  ฟากตะวันออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนบานบน  ซอย  ๗  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนบานบน  ซอย  ๗  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนบานบน  ซอย  ๗  ฟากตะวันออก  และถนนบานบน  ซอย  ๕  

ฟากตะวันออก   
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก   
      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 
  ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔   
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔   
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันออก 
  ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก   



 

๕ 

      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  (ทาลานเตียน)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนทาลานเตียน  ซอย  ๓  ฟากตะวันออก 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 
  ๒.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก  และโรงเรียนวัดบานบน 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  (ทาลานเตียน)  ฟากตะวันออก 
  ๒.๕ ดานเหนือ จดถนนโรงเรียนบานเขาไมเดน  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนวัดเขาไมเดน  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนเขาไมเดน  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ๒.๖ ดานเหนือ จดถนนเขาไมเดน  ฟากใต   
      ดานตะวันออก จดถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากตะวันตก  และถนนสระตะเล็น  

ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเขาไมเดน  

ถนนเขาไมเดน  ซอย  ๔  ฟากตะวันตก  และถนนสระตะเล็น  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก   
      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
  ๓.๒ ดานเหนือ จดถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  ฟากใต   
      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  (ทาลานเตียน)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก   
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
  ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๔   
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๓  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๖ 

      ดานเหนือ จดถนนบานบน  ซอย  ๕  ฟากใต  ถนนบานบน  ซอย  ๗  ฟากใต  
ถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนหางน้ําหนองแขม  ฟากตะวันออก 
๕.ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ   
      ดานตะวันออก จดถนนทุงอายดอก  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนจิตเวช  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 
      ดานตะวันตก จดโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร  และโบราณสถาน

เมืองโคกไมเดน   
  ๕.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ   
      ดานตะวันออก จดถนนบานนายสมศักดิ์  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนบานนายสมศักดิ์  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเขาไมเดน  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  และถนนทุงอายดอก  

ฟากตะวันออก 
  ๕.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ  และสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครสวรรค  สาขาพยุหะคีรี 
      ดานตะวันออก จดโบราณสถานเมืองโคกไมเดน   
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ๕.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ   
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
  ๕.๕ ดานเหนือ จดถนนจิตเวช  ฟากตะวันออกและฟากใต  และถนนเขาไมเดน  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเขาไมเดน  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนเขาไมเดน  ฟากเหนือ  และถนนรอบสระเหนือ  ฟากตะวันออก

และฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดโบราณสถานเมืองโคกไมเดน  และถนนวัดเขาไมเดน  ฟากตะวันออก 
  ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 



 

๗ 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากถนนสาย  ข  ๑  ท่ีบริเวณถนนสาย  ข  ๑  

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  
ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  เปนระยะ  ๓๕๐  เมตร   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๖.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ   

      ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๑  ขวา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนฉางขาวมวงหัก  ฟากตะวันออก  และถนนบานนายสมศักดิ ์ 

ฟากใตและฟากตะวันออก   
  ๖.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ 
      ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองระบายน้ํา  ๑  ขวา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๑  ขวา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันออก 
      ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันออก 
  ๖.๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลเนินมะกอก   
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลเนินมะกอก  และถนนเลียบคลองระบายน้ํา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองระบายน้ํา  ๑  ขวา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันออก 
  ๖.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

และโบราณสถานเมืองโคกไมเดน 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๒ 
  ๖.๕ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองระบายน้ํา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันออก 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลเนินมะกอก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพยุหะคีรี 
กับอําเภอตาคลี 



 

๘ 

      ดานใต จดถนนหนองปลวกสูง  ฟากเหนือ   
      ดานตะวันตก จดถนนเขาบอพลับ  ฟากตะวันออก  เขาบอพลับ  และ 

ถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากเหนือ   
  ๖.๖ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 
  ๖.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสระตะเล็น  

และถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองระบายน้ําสายใหญเขาแกว  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 
      ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  ฟากตะวันออก 
   ๖.๘ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 
      ดานตะวันตก จด ทา งหลว งแ ผ นดิ นหม าย เ ลข   ๓๒   ฟากตะ วั นออก   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ๖.๙ ดานเหนือ จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท  วัดหางน้ําหนองแขม  และคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย   
ฝงตะวันออก 

 ๖.๑๐ ดานเหนือ จดถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองระบายน้ํ า   ๑  ขวา  ๑  ซายเขาแกว   

ฟากตะวันตก  และถนนเลียบคลองระบายน้ํา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 



 

๙ 

      ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองระบายน้ําสายใหญเขาแกว  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๑ ดานเหนือ จดถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๒  ขวาเขาแกว  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนหนองปลวกสูง  ฟากเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท   
      ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองระบายน้ํา  ๑  ซายเขาแกว  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๒ ดานตะวันออก จดถนนอบจ.  นว.  ๑  –  ๐๑๐๓  ฟากตะวนัตก  และถนนเขาบอพลับ  

ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนหนองปลวกสูง  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ํา  ๒  ขวาเขาแกว  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๓ ดานเหนือ จดถนนหนองปลวกสูง  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดโรงเรียนวัดเขาบอพลับ  วัดเขาบอพลับ  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพยุหะคีรีกับอําเภอตาคลี   
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท   

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๗.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทาน้ําออยกับตําบลพยุหะ   

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   
ฝงตะวันออก 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
  ๗.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองบานบน  ฝงตะวันออก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดคลองบานบน  ฝงตะวันออก 
  ๗.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดคลองบานบน  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองบานบน  ฝงตะวันตก 
  ๗.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 



 

๑๐ 

      ดานใต จดสวนเฉลิมพระเกียรติ 
      ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
  ๗.๕ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองบานบน  ฝงตะวันออก  

และถนนสาย  ข  ๑  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดคลองบานบน  ฝงตะวันออก 
  ๗.๖ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดคลองบานบน  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันออก 
      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองบานบน  ฝงตะวันตก 
  ๗.๗ สวนเฉลิมพระเกียรติ 
  ๗.๘ ดานเหนือ จดวัดพระปรางคเหลือง  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี  (วัดพระปรางคเหลือง)  

และเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงเหนือ   
      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันออก 
      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ  และคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันออก 
  ๗.๙ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางค เหลือง)   ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร   
กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 

      ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
 ๗.๑๐ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงใต   
      ดานตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากเหนือ 
      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงใต 
      ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ฟากตะวันออก 
 ๗.๑๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 



 

๑๑ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันตก 

 ๗.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันออก 

      ดานใต จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันออก   

 ๗.๑๓ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝง

คลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ํา

สายใหญบานเหล็ก  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันออก จดสํานักงานเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก 

      ดานใต จดคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  ฝงเหนือ  และคลองสงน้ําบานเหล็ก  

ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันออก 

 ๗.๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๒  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันตก  และวัดบานบน 

 ๗.๑๕ ดานเหนือ จดคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําสายใหญบานเหล็ก  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝง  

คลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันออก 

      ดานใต จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันออก 

 ๗.๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  

ฝงเหนือ 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  

ฝงตะวันออก 

      ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ฟากเหนือ  และคลองสงน้ําสายใหญ

ฝงซาย  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ 



 

๑๒ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดชัยนาท 

 ๗.๑๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก   

ฝงตะวันตก 

 ๗.๑๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดถนนบานบน  ซอย  ๕  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  

๒๐  เมตร  กับริมฝงคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันออก 

      ดานใต จดถนนเลียบคลองสงน้ําสายใหญ  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําบานเหล็ก  ฝงตะวันออก 

 ๗.๑๙ เขาบอพลับ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี  (วัดพระปรางคเหลือง) 

  ๘.๒ โรงเรียนบานเขาไมเดน 

  ๘.๓ โรงเรียนวัดบานบน 

  ๘.๔ โรงเรียนวัดเขาบอพลับ 

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  คือ  โบราณสถานเมืองโคกไมเดน 

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑  วัดพระปรางคเหลือง 

  ๑๐.๒  วัดเขาไมเดน 

  ๑๐.๓  สํานักสงฆเขาไหวพระ 

  ๑๐.๔  วัดบานบน 

  ๑๐.๕  วัดหางน้ําหนองแขม 

  ๑๐.๖  วัดเขาบอพลับ  

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 



 

๑๓ 

  ๑๑.๑  สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครสวรรค  สาขาพยุหะคีรี 

  ๑๑.๒  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร 

  ๑๑.๓  สํานักทางหลวงชนบทที่  ๘  (นครสวรรค)  กรมทางหลวงชนบท  สํานักงานพลังงาน

จังหวัดนครสวรรค  และสํานักวิชาการพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 

  ๑๑.๔  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาน้ําออย 

  ๑๑.๕  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก 

  ๑๑.๖  สํานักงานเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก 

  ๑๑.๗  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาไมเดน 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนทาน้าํออยมวงหกั  จังหวดันครสวรรค 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

  ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทายายลา  เริ่มตนจาก  

ถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเลียบ

คลองมอญ  (ถนนสาย  ข  ๑) 

  ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเมืองบน  เริ่มตนจาก   

ถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว  

ถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองมอญ  (ถนนสาย  ข  ๑) 

  ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๖  เริ่มตนจาก  

ถนนเมืองบน  (ถนนสาย  ก  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบ 

กับถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  (ถนนสาย  ข  ๒) 

  ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  

เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๒  (พระปรางคเหลือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดมิ  จนบรรจบ

กับถนนเทศบาล  ๖  (ถนนสาย  ก  ๓) 

  ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๕  

(บานบน)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  บรรจบกับถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  (ถนนสาย  ข  ๒)  

ไปทางทิศใตตามแนวถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณหางจากถนนทาลานเตียน  ซอย  ๒  

(ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  (ทาลานเตียน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนทาลานเตียน  ซอย  ๒  (ถนนสาย  ก  ๗)  และถนนสาย  ก  ๗  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

  ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  

(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๐  

(กํานันเกิด)  (ถนนสาย  ข  ๑  )  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  

(บานบน)  (ถนนสาย  ก  ๗)  ที่บริเวณหางจากถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  (ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับ  

ถนนหางน้ําหนองแขม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  (ถนนสาย  ก  ๗)  

ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร 



 

๒ 

  ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาลานเตียน  ซอย  ๒   

และถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๑  

(ทาลานเตียน)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนทาลานเตียน  ซอย  ๒  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร   

ไปทาง ทิศตะวันออกเฉี ย ง ใต   ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร   บรรจบกับถนนสาย   ก   ๕   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนเทศบาล  ๕  (บานบน)  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาย  ก  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๕  

(บานบน)  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  (ถนนสาย  ข  ๒)  ท่ีบริเวณหางจากถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  

(ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร 

๒.  ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๔.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

  ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทายายลา  ถนนเลียบคลองมอญ  

ถนนเทศบาล  ๑๐  ซอย  ๑  และถนนเทศบาล  ๑๐  (กํานันเกิด)  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   

(ถนนพหลโยธิน )   ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทายายล า   บรรจบกับถนนสาย   ก  ๑   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเลียบคลองมอญ  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต 

ตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  ซอย  ๑  และถนนเทศบาล  ๑๐  (กํานันเกิด)  จนบรรจบกับถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  

(ถนนสาย  ข  ๒) 

  ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  

เริ่มตนจากถนนเทศบาล  ๖  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทาน้ําออย  -  มวงหัก  

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
ในท้องที่ตําบลท่านํ้าอ้อย  และตําบลม่วงหัก  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  
และการดํารงรักษาเมือง  และบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดย
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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