
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนเก้าเลี้ยว  จังหวดันครสวรรค ์
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลหนองเต่า  ต าบลหัวดง  ต าบลเขาดิน   
ต าบลเก้าเลี้ยว  และต าบลมหาโพธิ  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเก้าเลี้ยวให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง  พาณิชยกรรม  
และการบริการ  ในระดับอ าเภอ 

(๒) ส่ ง เสริ มและพัฒนาด้ านที่ อยู่ อ าศั ยและพาณิชยกรรม   อุ ตสาหกรรมบริการ   
และอุตสาหกรรมการเกษตรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่   
และการขยายตัวของชุมชน 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) ส่งเสริม  อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา  
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  เพื่อด ารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สวนสนุก 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๑๗  และทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  

สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพือ่การจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ   

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่บริเวณ
หมายเลข  ๔.๒  หมายเลข  ๔.๘  หมายเลข  ๔.๑๑  และหมายเลข  ๔.๑๒  ที่อยู่ในเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่  ที่จุดซึ่งถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่  บรรจบกับ 
ถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ทั้งนี้  โดยให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๔  เมตร  และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของพ้ืนที่ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  และให้มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินแต่ละหลังไม่เกิน  
๒๐๐  ตารางเมตร  โดยให้อาคารแต่ละหลังห่างกันไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร 

(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต ่
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  และถนนสาย  ข  ๕  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

(๒) ท่ีดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔   
ถนนสาย  ก  ๕  และถนนสาย  ข  ๔  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด   
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า ได้

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก  ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้

(๒) การท าแป้ง ได้

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง

ท่ีอยู่อาศัย

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
หนาแน่นน้อยท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๕) การท าเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ด้วยน้ าตาล

(๑๐) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง ได้ ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์) ได้

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นน้อย

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง

๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าอัดลม หรือน้ าแร่ 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การเล่ีอย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ได้ ได้

(๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ได้ ได้

     ท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร

(๕) การถนอมเน้ือไม้หรือการอบไม้ ได้

(๖) การเผาถ่านจากไม้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓

โรงงานจ าพวกท่ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

ท่ีอยู่อาศัย

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัย

ล าดับท่ี

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

หนาแน่นน้อยหนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ได้

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วน

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) 

 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีท าด้วยเหล็กหรือ ได้ ได้ ได้

เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้ ได้

ท่ีท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของอุปกรณ์ของเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดต้ัง

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ า ถังน้ า หรือปล่องไฟ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้

(๕) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้ ได้ ได้ ได้

๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
หนาแน่นปานกลาง

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือการเล้ียงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวณ เคร่ืองท าบัญชี เคร่ืองจักร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ส าหรับระบบบัตรเจาะ เคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก 

หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or

Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment 

or Accessories) เคร่ืองรวมราคาของขาย (Cash Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองช่ัง

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอัดส าเนาซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดส าเนา

ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองอัดอากาศหรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เคร่ืองปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยน้ าดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ 

เคร่ืองล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งก าลังกล เคร่ืองยกป้ันจ่ัน ลิฟต์ บันไดเล่ือน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ

ส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือส าหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้ ได้ ได้ ได้

ในล าดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เคร่ืองสับหรือบังคับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟ้า

เคร่ืองส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เคร่ืองส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
ชนบทและเกษตรกรรม

ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกค าบอก เคร่ืองบันทึกเสียง

ด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึก

เสียงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์

เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงน าหรือตัวก่ึงน าชนิดไว 

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

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ 

หรือช้ินส่วนส าหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ระบุไว้ในล าดับใด ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือนท่ีขับเคล่ือนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้ระบุไว้

ในล าดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองเล่น ได้ ได้ ได้

๖

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจ าพวกท่ี

หนาแน่นน้อย

ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ท่ีดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม
พาณิชยกรรมและ

อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การท าเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าเคร่ืองเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับส าหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก

(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ตราโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในล าดับใด (เฉพาะการผลิตสินค้าพ้ืนเมือง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      และของช าร่วย)

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า ได้ ได้

     หรือส่วนหน่ึงส่วนใดบนอาคาร ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดก าลังการผลิต

     ติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้ ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว ได้ ได้ ได้ ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท
พาณิชยกรรมและ

อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีท าด้วยเพชร พลอย ทองค า ได้ ได้ ได้ ได้

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ ได้ ได้

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

หมายเหตุ   ล าดับท่ี              หมายถึง    ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

               โรงงานจ าพวกท่ี    หมายถึง    จ าพวกโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม
พาณิชยกรรมและ

อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เกษตรกรรม

๘

               ได้                    หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมชุมชนเกา้เลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
นว.  ๓๐๐๙ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๓๐๐๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
 ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๓๐๐๙  ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันออก 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดที่ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ยว  สถานีต ารวจภูธรเก้าเลี้ยว 

ส านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สาขาเก้าเลี้ยว  ส านักงานเทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว  ส านักงานประถมศึกษา   
อ าเภอเก้าเลี้ยว  และเส้นตรงซึง่เปน็เส้นตัง้ฉากกับถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข ๓  
บรรจบกับถนนสาย  ก ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับที่ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ยว   
สถานีต ารวจภูธรเกา้เลี้ยว  ส านักงานที่ดนิจังหวดันครสวรรค์  สาขาเกา้เลี้ยว  ส านักงานเทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว   
และส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเก้าเลี้ยว 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 



 
๒ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓ 

เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓ 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓   
และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว 

 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓ 

 ๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดวัดมหาโพธิเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๕  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันออก 
 ๑.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๕  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเก้าเลี้ยววิถี 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 

และถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันออก 



 
๓ 

 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๕  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดซอยมหาโพธิ  ๑/๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้  และวัดมหาโพธิใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และซอยมหาโพธิ์  ๑/๑   

ฟากตะวันออก 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๓๐๐๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๓๐๐๙  ไปทาง 
ทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันออก 
 ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก ๓  ฟากเหนือ  และถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดวัดเก้าเลี้ยว  และโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว  (วัดเก้าเลี้ยว  
ประชานุสรณ์) 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จด เส้ น ตั้ งฉ ากกั บ ถ น น สาย   ข  ๓   ฟ าก ต ะ วั น อ อ ก   
ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข ๓  บรรจบกับถนนสาย  ก ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื  จนบรรจบกับที่ว่าการ   
อ าเภอเก้าเลี้ยว  สถานีต ารวจภูธรเก้าเลี้ยว  ส านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สาขาเก้าเลี้ยว  ส านักงานเทศบาล 
ต าบลเก้าเลี้ยว  และส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเก้าเลี้ยว 

  ด้านตะวันออก จดที่ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ยว  สถานีต ารวจภูธรเก้าเลี้ยว 
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์สาขาเก้าเลี้ยว  ส านักงานเทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว  ส านักงานประถมศึกษา 
อ าเภอเก้าเลี้ยว  และส านักงานเกษตรอ าเภอเก้าเลี้ยว 



 
๔ 

  ด้านใต้ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓ 

 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้ งฉากกับถนนเก้ าเลี้ ยว  -  ยางใหญ่   ฟากใต้   

ที่จุดซึ่งถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่   บรรจบกับถนนสาย  ข ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  เป็นระยะทาง  ๓๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓  

และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว 
  ดา้นใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเก้าเลี้ยว  ศูนย์สุขภาพชุมชนเก้าเลี้ยว  และบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด   
สาขาอ าเภอเก้าเลี้ยว 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันออก 
 ๒.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๕  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้ งฉากกับจากถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข ๓  บรรจบกับศูนย์กลางถนนสาย  ก ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบ
กับที่ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ยว  สถานีต ารวจภูธรเก้าเลี้ยว  ส านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สาขาเก้าเลี้ยว   
ส านักงานเทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว  และส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเก้าเลี้ยว 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข ๓ 
  ด้านใต้ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันออก 



 
๕ 

 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก ๓  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดซอยเก้าเลี้ยววิถี  ๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนเก้าเลี้ยววิถี 

บรรจบกับถนนสาย  ก ๓ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันตก  และศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว   
ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 

 ๓.๔ ด้านเหนือ จดซอยเก้าเลี้ยววิถี  ๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันออก 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๒๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร   
และเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๓๐๐๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๓๐๐๙  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่ 
  ด้านตะวันตก จดโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา  และที่สาธารณประโยชน์  ดงบ้านโพ   
(เนินยายผาด) 



 
๖ 

 ๔.๒ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่หา่งจากถนนหวัดงวถิี  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดที่สาธารณประโยชน์เนินยายผาด 
  ด้านใต้ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 

และถนนเก้าเลี้ยว  -  ดงบ้านโพธิ์  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ดงบ้านโพธิ์  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๓๐๐๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๑ ,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  และเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างต าบลมหาโพธิกับต าบลหนองเต่า 

  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๓๑๐๒  ฟากเหนือ  โรงเรียน 
บ้านหนองหัวเรือ  และวัดหนองหัวเรือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๔.๕ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
๗ 

จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี  ๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔ 
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก   
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนหัวดงวิถี  ๑  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ   

๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  บริเวณหมายเลข  ๗.๑   

และหมายเลข  ๗.๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  และบริเวณหมายเลข  ๘.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๔.๖ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก   
ถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี  ๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันออก   
วัดมรรครังสฤษดิ์  (ตะคร้อ)  และโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 

 ๔.๗ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก   
เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก   
ถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี  ๑  บรรจบกับ   
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันตก   
และโรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 
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  ด้านใต้ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๗๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๖  และหมายเลข  ๕.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๔.๘ ด้านเหนือ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากใต้  ที่สาธารณประโยชน์  
ดงบ้านโพ  (เนินยายผาด)  โรงเรียนศึกษาศาสตร์  ถนนสาย  ก ๑  ฟากตะวันตกและฟากใต้  และวัดลาดค้าว 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนบ้านมหาโพธิ  -  บ้านหนองหัวเรือ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว   

ฝั่งตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 
 ๔.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากใต้  ด้านตะวันออก   

และถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากเหนือ  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก ๒   

ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเก้าเลี้ยววิถีฟากเหนือ  และการประปาเก้าเลี้ยว   

การประปาส่วนภูมิภาค 
  ด้านตะวันตก จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากใต้และฟากตะวันออก 

 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๑  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนเก้าเลี้ยว  -  ยางใหญ่  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๓ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากใต้  และถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนเก้าเลี้ยววิถี 
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บรรจบกับถนนสาย  ก ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร   
กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งเหนือ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๔.๑๔ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ   
ฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๖  และหมายเลข  ๕.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๔.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข ๕  ฟากเหนือ  และโรงเรียนแหลมยาง 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนบ้านมหาโพธิ  -  บ้านหนองหัวเรือ  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๕.๑๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๔.๑๗ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๗๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 

 ๔.๑๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเก้าเลี้ยววิถี 

 ๔.๑๙ ด้านเหนือ จดถนนบ้านมหาโพธิ  -  บ้านหนองหัวเรือ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
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  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งตะวันออก 
 ๔.๒๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๓๑๐๒  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างต าบลมหาโพธิกับต าบลหนองเต่า 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ   

ฝั่งตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

  ด้านตะวันตก จดวัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม  ทางหลวงชนบท   
นว.  ๐๑๕  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันออก   
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ  และวัดเขาดินเหนือ 

 ๔.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนมหาโพธิ  -  บ้านหนองหัวเรือ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว   

ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองมหาโพธิ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 

ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 

ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค ์
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองมหาโพธิ  ฝั่งตะวันออก 

 ๔.๒๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 



 
๑๑ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   
๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 

๕. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ที่สาธารณประโยชน์ดงบ้านโพ  (เนินยายผาด) 
 ๕.๒ ที่สาธารณประโยชน์ไม่ปรากฏชื่อ 
 ๕.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  
อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี  ๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก   
และถนนหัวดงวิถี  ๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๔ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก   

เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก   
ถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๑๘๒  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี  ๑  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

 ๕.๕ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.นว.  ๑  -  ๐๐๘๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก   

และถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันตก 



 
๑๒ 

  ด้านใต้ จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 
 ๕.๗ ด้านเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   
๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 

 ๕.๘ ด้านเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองเขาดินเหนือ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

 ๕.๙ เกาะกลางแม่น้ าปิงไม่ปรากฏชื่อ 
 ๕.๑๐ เกาะกลางแม่น้ าปิงไม่ปรากฏชื่อ 
 ๕.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ตะวันออก 
 ๕.๑๒ ด้านเหนือ จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว   
ฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดถนนบ้านมหาโพธิ  -  บ้านหนองหัวเรือ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองเก้าเลีย้ว  ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้  และทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 



 
๑๓ 

 ๕.๑๔ ด้านเหนือ จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้  ฝั่งตะวันตก  และฝั่งใต้ 
  ด้านใต้ จดถนนบ้านมหาโพธิ  -  บ้านหนองหัวเรือ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว   

ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว   

ฝั่งเหนือ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเก้าเลี้ยว  ศูนย์สุขภาพชุมชนเก้าเลี้ยว  และบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด   
สาขาอ าเภอเก้าเลี้ยว 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ   

๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๖ ด้านเหนือ จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๗ ด้านเหนือ จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเก้าเลี้ยววิถี  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร   

กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก  ถนนสาย  ก ๔  ฟากตะวันตก  วัดมหาโพธิเหนือ  โรงเรียนชุมชน   
วัดมหาโพธิเหนือ  ซอยมหาโพธิ  ๑/๑  ฟากตะวันตก  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดมหาโพธิใต้ 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

  ด้านตะวันตก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๑๘ บึงหลวง 
 ๕.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ  

ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดคลองเขาดินเหนือ  ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 



 
๑๔ 

 ๕.๒๐ ด้านเหนือ จดคลองเขาดินเหนือ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 

ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

 ๕.๒๑ ด้านเหนือ จดคลองเขาดินเหนือ  ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ าปิง  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ 
ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ   
๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๘๒ 

 ๕.๒๒ ด้านเหนือ จดถนนบ้านมหาโพธิ  -  บ้านหนองหัวเรือ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ   
๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ   
ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 

 ๕.๒๓ ด้านเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งใต้ 
 ๕.๒๔ ด้านเหนือ จดคลองมหาโพธิ  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านตะวันออก จดคลองเก้าเลี้ยว  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 

ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว   

ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองมหาโพธิ  ฝั่งตะวันตก 
 ๕.๒๕ ด้านเหนือ จดคลองสาธารณะ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองมหาโพธิ   

ฝั่งตะวันออก 



 
๑๕ 

  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง 
ระหว่างอ าเภอเก้าเลี้ยวกับอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

  ด้านตะวันตก จดคลองมหาโพธิ  ฝั่งตะวันออก 
 ๕.๒๖ เกาะกลางแม่น้ าปิงไม่ปรากฏชื่อ 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
 ๖.๒ โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 
 ๖.๓ โรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์ 
 ๖.๔ โรงเรียนวัดหาดเสลา 
 ๖.๕ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว  (วัดเก้าเลี้ยวประชานุสรณ์) 
 ๖.๖ โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 
 ๖.๗ โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 
 ๖.๘ โรงเรียนบ้านแหลมยาง 
 ๖.๙ โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 
 ๖.๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 
 ๖.๑๑ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 
 ๖.๑๒ โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วัดคล้องช้าง 
 ๗.๒ วัดลาดค้าว 
 ๗.๓ วัดมรรครังสฤษดิ์  (ตะคร้อ) 
 ๗.๔ วัดหาดเสลา 
 ๗.๕ วัดเก้าเลี้ยว 
 ๗.๖ ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว 
 ๗.๗ วัดหนองหัวเรือ 
 ๗.๘ วัดมหาโพธิเหนือ 
 ๗.๙ วัดเขาดินเหนือ 
 ๗.๑๐ วัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม 
 ๗.๑๑ วัดมหาโพธิใต้ 



 
๑๖ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๔  และส่วนบริหารจัดการน้ าที่  ๓   
นครสวรรค์  ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค  ๒  สระบุรี 

 ๘.๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  (สถานีสูบน้ าดิบเก้าเลี้ยว) 
 ๘.๓ ที่ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ยว  สถานีต ารวจภูธรเก้าเลี้ยว  ส านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์   

สาขาเก้าเลี้ยว  ส านักงานเทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว  ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเก้าเลี้ยว  ส านักงานเกษตร 
อ าเภอเก้าเลี้ยว  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเก้าเลี้ยว  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอเก้าเลี้ยว 

 ๘.๔ การประปาเก้าเลี้ยว  การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๘.๕ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว 
 ๘.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเก้าเลี้ยว  ศูนย์สุขภาพชุมชนเก้าเลี้ยว  และบริษัท  

ไปรษณีย์ไทยจ ากัด  สาขาอ าเภอเก้าเลี้ยว 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนเกาเล้ียว  จังหวดันครสวรรค 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดิมไมปรากฏชื่อ  เริ่มตนจาก 

ถนนเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  ท่ีบริเวณหางจากถนนเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๑๑๗ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเกาเล้ียววิถี  ๑๑  เริ่มตน 

ที่บริเวณถนนเกาเล้ียว  -  ดงบานโพธิ์  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ  ไปทาง   

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับถนนเกาเล้ียววิถี 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนตนโพธิ์งาม  เริ่มตนจาก 

ถนนเกาเล้ียวสามัคคี  (ถนนสาย  ข  ๓)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนเกาเล้ียววิถี 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมปง  และถนนไมปรากฏช่ือ   

เริ่มตนจากถนนเกาเล้ียววิถี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนริมปง  ระยะประมาณ   

๖๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ  จนบรรจบกับถนนเกาเล้ียววิถี 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนริมปง  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนริมปง  บรรจบกับถนนเกาเล้ียววิถี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนริมปง  ระยะประมาณ   

๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเกาเล้ียววิถี   

ที่บริเวณถนนเกาเล้ียววิถีบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒ 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖  เมตร  จํานวน  ๕  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเกาเล้ียว  -  ดงบานโพธิ์   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  จนบรรจบกับ 

ถนนเกาเล้ียววิถี  ๑๑  (ถนนสาย  ก  ๒) 



 

๒ 

ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  ๒   
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเกาเล้ียว  -  ดงบานโพธิ์  (ถนนสาย  ข  ๑)   
ที่บริเวณหางจากถนนเกาเล้ียว  -  ดงบานโพธิ์  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเล้ียว  -  ดงบานโพธิ์  (ถนนสาย  ข  ๑)  ระยะประมาณ  
๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  บรรจบกับซอยเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  ๒  บรรจบกับถนนเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  ท่ีบริเวณหางจาก 
ถนนสาย  ข  ๔  บรรจบกับถนนเกาเล้ียวสามัคคี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๔   
ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   
๔๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนแหลมยางตะวันตก  (ถนนสาย  ข  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนแหลมยางตะวันตก   
(ถนนสาย  ข  ๕)  บรรจบกับถนนเกาเล้ียววิถี  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแหลมยางตะวันตก   
(ถนนสาย  ข  ๕)  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเกาเล้ียววิถี  ที่บริเวณหางจากถนนเกาเล้ียววิถีบรรจบกับถนนแหลมยางตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเล้ียววิถี  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเกาเล้ียวสามัคคี  เริ่มตนจาก 
ถนนเกาเล้ียว  -  ดงบานโพธิ์  (ถนนสาย  ข  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต   
ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนตนโพธิ์งาม  (ถนนสาย  ก  ๓)  ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนเกาเล้ียว  -  ยางใหญ   
และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๔  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนเกาเล้ียววิถี 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเกาเล้ียวสามัคคี   
(ถนนสาย  ข  ๓)  ที่บริเวณหางจากถนนเกาเล้ียวสามัคคี  (ถนนสาย  ข  ๓)  บรรจบกับถนนเกาเล้ียว  -  
ยางใหญ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเล้ียวสามัคคี  (ถนนสาย  ข  ๓)  ระยะประมาณ   
๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๒   
ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๒  บรรจบกับถนนเกาเล้ียว  -  ยางใหญ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวถนนสาย  ข  ๒  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนแหลมยางตะวันตก   
เริ่มตนจากถนนเกาเล้ียววิถี  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ข  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม   
ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๘๔ 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลหนองเต่า  ต าบลหัวดง  ต าบลเขาดิน  ต าบลเก้าเลี้ยว  และต าบลมหาโพธิ  อ าเภอเก้าเลี้ยว  
จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


	ใช้(จริง)
	
	รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
	ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์
	พ.ศ.  ๒๕๖๒

	
	รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
	ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์
	พ.ศ.  ๒๕๖๒


