
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนลาดยาว  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  ต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลหนองนมวัว  ต าบลสระแก้ว  ต าบลลาดยาว  
และต าบลสร้อยละคร  อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนลาดยาวให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคม  การบริหารราชการ  
การปกครอง  การค้า  และการบริการในระดับอ าเภอ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมการเกษตร 
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม  ศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่และการขยายตัว 
ของชุมชน 

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

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ 
ได้มาตรฐาน 

(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  ๑.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เปน็
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   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) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๐๗๒  และทางหลวงชนบท   

นว.  ๑๐๐๑  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   ซึ่งไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถว 
หรือตึกแถว  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  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   ซึ่งไม่ใช่โรงงานประเภทห้องแถว 
หรือตึกแถว  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  เพื่อการจ 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 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๐๗๒  และทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๓๐๑๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   

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 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  หรือโรงแรมประเภท  ๒  
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร   

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินประเภท 

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๒) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อยไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

(๑๓) ซื้อขายหรอืเก็บเศษวสัด ุ เว้นแต่ที่ตัง้อยู่หา่งจากแนวเขตที่ดนิประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่นอ้ย 
ไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๑๐๗๒  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๐๑๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  และทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการคา้

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๕) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 

ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  การสาธารณูปโภค  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
เกษตรกรรม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  

และทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองบ้านดอนยาว  คลองตาหนอน  คลองขุนลาด   

ห้วยทราย  คลองปากเหมืองส่ง  ห้วยหินรับ  ห้วยใหญ่  หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองบ้านดอนยาว   คลองตาหนอน  คลองขุนลาด  ห้วยทราย   
คลองปากเหมืองส่ง  ห้วยหินรับ  ห้วยใหญ่  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  
ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ก  ๗  ถนนสาย  ข  ถนนสาย  ค  ๑   
ถนนสาย  ค  ๒  และถนนสาย  ค  ๓  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 

ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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 หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

หมายเหตุ

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. ๒๕๖๒

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได

(๒) การทําแปง ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได 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 หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

(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

หมายเหตุ

๒

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอยหนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พาณิชยกรรมและ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว  ได เฉพาะในบริเวณ

ฟารมปศุสัตว

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง 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 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได ได ได ได

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

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

หมายเหตุ

๓

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลางลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและ

หนาแนนนอยที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

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

     ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได

(๖) การเผาถานจากไม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา 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

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

พาณิชยกรรมและ

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม) 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได ได ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต  ประกอบ ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

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

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ 

หมายเหตุ

๕

ลําดับที่

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนนอย

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลางประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(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 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

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

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน

เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

๖

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed 

or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ 

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

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

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 โปะตะเกียง ได ได ได ได ได ได

     หรือไฟฟา กลองยาสูบหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนนอยหนาแนนปานกลาง หมายเหตุ

๗

โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(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 เฉพาะการผลิตสินคา

  พื้นเมืองและของชํารวย

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

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง 

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๘

หมายเหตุลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได

ทองขาว 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

หมายเหตุ    ลําดับที่                หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                ได                      หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                โรงงานจําพวกที่      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

๙

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนลาดยาว  จังหวดันครสวรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๖  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเสน้ขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
นว.  ๑๐๐๑ 

 ๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑  

และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๔ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ก  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากใต้  และถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  

และเส้นขนานระยะ  ๑๗๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ   

เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้  และส านักงานเทศบาลต าบลลาดยาว 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 



 
๒ 

 ๑.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝัง่คลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  

ฝั่งตะวันออก 
 ๑.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยก์ลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒๔  และหมายเลข  ๖.๒๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

 ๑.๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ดา้นใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑๙  และหมายเลข  ๖.๒๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสเีขียวอ่อน 
 ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 



 
๓ 

 ๑.๑๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๑๒  

สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลต าบลลาดยาว  และโรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๑๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๑.๑๓ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนสาย  ข  ฟากใต้  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย  ข  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข   
และถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก  ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดยาว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาดยาว 
 ๑.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒  และถนนเทศบาล  ๖  ฟากใต้   
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากระยะ  ๒๕๐  เมตร  

กับถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗   
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๗  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๗ 

 ๑.๑๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๑๓ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๖  ฟากตะวันออก 



 
๔ 

 ๑.๑๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๗ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๑๓ 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๗๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 

 ๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๕  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๘  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๓ 

 ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก  สถานีต ารวจภูธรลาดยาว  

สโมสรอ าเภอลาดยาว  กิ่งกาชาดอ าเภอลาดยาว  ส านักงานประปาภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  ที่ว่าการอ าเภอลาดยาว  
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สาขาลาดยาว  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอลาดยาว  ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอลาดยาว  ชมรมกู้ภัยอ าเภอลาดยาว  สหกรณ์ครูประถมศึกษาอ าเภอลาดยาว  ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอลาดยาว  ป้อมต ารวจบ้านลาดยาว  สระน้ าในที่ว่าการอ าเภอลาดยาว  ส านักสงฆ์ธรรมประทีป  
และโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  
และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอลาดยาว 

  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑๒  ฟากตะวันออก 
 ๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๑๒  ฟากตะวันตก 



 
๕ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดสวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลต าบลลาดยาว  และเส้นขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๑๒ 
 ๒.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๖  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒  เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๗  ซอย  ๗  เส้นขนานระยะ  
๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๗  และเส้นตั้งฉากระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับถนนสาย  ก  ๗  
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  ๗  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  ไปทางทิศใต้ตามแนว
ถนนสาย  ก  ๗  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๗  
ซอย  ๗  ฟากตะวันออก 

 ๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับถนนสาย  ข  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๒  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย  ข 

  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  ซอย  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนสาย  ข  ฟากใต้  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย  ข  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

 ๒.๗ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๗  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๗  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๑๓  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๒ 
 ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ซอย  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๑๓ 



 
๖ 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๑๓  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข  และถนนเทศบาล  ๒  
ซอย  ๑  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๓  

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๘  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนเทศบาล  ๑  และถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๕  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๔  

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข 
  ด้านตะวันออก จดโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
  ดา้นตะวันตก จดสถานีขนส่งอ าเภอลาดยาว 
 ๓.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนเทศบาล  ๒  ซอย  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดวัดศรีสุธรรมาราม 
 ๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดวัดศรีสุธรรมาราม  และถนนเทศบาล  ๒  ซอย  ๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ข 



 
๗ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนสาย  ข  ฟากใต้  
ที่จุดซึ่งถนนสาย  ข  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๒ 

 ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๒  

และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓ 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก  

และถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๒  ซอย  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๑๓ 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  บรรจบกับ 
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดส านักงานเกษตรอ าเภอลาดยาว  ศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระแก้ว  และทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก 
 ๔.๒ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก  

ถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔   
บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔   
เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 
๘ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดวัด สระแก้ ว   และ โรงพยาบ าลส่ ง เสริ ม สุ ขภ าพ   

ต าบลบ้านหนองโขมง 
  ด้านตะวันตก จดถนน  อบจ.  นว.  ๐  -  ๐๐๒๔  ฟากตะวันออก 
 ๔.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก  

ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑   
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบ้านดอนยาว  
ฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  ฝั่งใต้  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือและฟากตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากใต้ 
 ๔.๔ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก  

ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ
เขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๔.๕ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงทีล่ากจากถนน  

อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑   
ไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อตามแนวถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  เป็ นระยะ  ๒ ,๒๐๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 
ถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ 
ตามแนวถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  และวัดป่าบ้านหัวตลุก 



 
๙ 

  ด้านตะวันออก จดถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔  ฟากตะวันตก  และทางหลวง
ชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากเหนือ 
  ดา้นตะวันตก จดถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  ฟากตะวันออก 
 ๔.๖ ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒   
บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒   
เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  เป็นระยะ  ๒,๒๐๐  เมตร 

 ๔.๗ ด้านเหนือ จดโรงเรียนลาดยาววิทยา  และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ   

และถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบรเิวณหมายเลข  ๖.๕  หมายเลข  ๖.๖  หมายเลข  ๖.๑๐  หมายเลข  ๖.๑๓  

และหมายเลข  ๖.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๔.๘ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ   

และโรงพยาบาลลาดยาว 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบรเิวณหมายเลข  ๖.๑  หมายเลข  ๖.๒  หมายเลข  ๖.๓  และหมายเลข  ๖.๔  

ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๔.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

นว.  ๑๐๐๑ 



 
๑๐ 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  
เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๔  และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันออก 
 ๔.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  

๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสัตยานุรักษ์  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสัตยานุรักษ์บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสัตยานุรักษ์และถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับห้วยทราย  ฝั่งใต้  ที่จุดซึ่งห้วยทรายบรรจบกับห้วยหินลับ   

  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ ปรากฏชื่ อ   ฟากตะวันออก  วัดดอนโม่   
และถนนสัตยานุรักษ์  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๔.๑๒ ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  

ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  

และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก 



 
๑๑ 

 ๔.๑๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสัตยานุรักษ์  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  และหมายเลข  ๖.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  

และบริเวณหมายเลข  ๗.๓  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
 ๔.๑๔ ด้านเหนือ จดเสน้ขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๗๒ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๒๔  และหมายเลข  ๖.๒๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสเีขียวอ่อน 
 ๔.๑๕ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสัตยานุรักษ์
บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน 
สัตยานุรักษ์และถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับ
ห้วยทราย  ฝั่งใต้  ที่จุดซึ่งห้วยทรายฝั่งใต้บรรจบกับห้วยหินลับ  ฝั่งตะวันออก 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
 ๔.๑๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก  

และโรงเรียนบ้านหนองจิกรี 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกบัถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 



 
๑๒ 

 ๔.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรง
ที่ลากจากห้วยหินลับ  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งห้วยหินลับบรรจบกับห้วยสาธารณะ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ห้วยหินลับ  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งห้วยหินลับบรรจบกับห้วยสาธารณะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๐๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก  
และวัดหนองจิกรี 

 ๔.๑๘ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ ลากจาก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดท างหลวงแผ่ น ดิ นห ม าย เลข   ๓ ๔ ๗ ๓   ฟ าก ใต้   
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจิกรี 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว 

  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ
และฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 



 
๑๓ 

  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 

 ๕.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้  
และถนนสาย  ข  ฟากใต้ 

  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตกและฟากใต้  สาลวนาราม  
(วัดป่ารัง)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งเหนือ  
อาคารเก็บพัสดุเทศบาลต าบลลาดยาว  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองปากเหมืองส่ง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองปากเหมืองส่ง  
ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันออก 

  ท้ังนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๙.๘  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน 
 ๕.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  

ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสัตยานุรักษ์
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสัตยานุรักษ์  
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับห้วยทราย  ฝั่งใต้  
ที่จุดซึ่งห้วยทรายบรรจบกับห้วยหินลับ   

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๖.๑๓  และหมายเลข  ๖.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
 ๕.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากใต้และฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  

๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมห้วยหินลับ  ฝั่งตะวันตก   

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งเหนือ 



 
๑๔ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 ๕.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้  

เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองปากเหมืองส่ง  ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร   
กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยใหญ่  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 

 ๕.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ห้วยหินลับ  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งห้วยหินลับบรรจบกับหว้ยสาธารณะ  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้  จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นตั้ งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากห้วยหินลับ  
ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งห้วยหินลับบรรจบกบัหว้ยสาธารณะ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓   
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก 
 ๕.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยใหญ่  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยใหญ่  ฝั่งตะวันออก 



 
๑๕ 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๓๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดคลองบ้านดอนยาว  ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ  และคลองตาหนอน  
ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  

ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบ้านดอนยาว  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก 
 ๖.๒ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก 
ทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  
กับริมฝั่งคลองบ้านดอนยาว  ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  
ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดคลองตาหนอน  ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก  และคลองบ้านดอนยาว  

ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก 
 ๖.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองบ้านดอนยาว  ฝั่งใต้   
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันออก

และฝั่งใต้  และโรงพยาบาลลาดยาว 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดคลองขุนลาด  ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก 



 
๑๖ 

 ๖.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ

และฝั่งตะวันตก 
 ๖.๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองตาหนอน  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
 ๖.๖ ด้านเหนือ จดคลองตาหนอน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากเหนือ 
 ๖.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  

ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  และถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  
๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองตาหนอน  ฝั่งตะวันตก 
 ๖.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 

  ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก  และถนนเทศบาล  ๔  

ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด   

ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 
 ๖.๙ ด้านเหนือ จดคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้

และฝั่งตะวันออก  และถนนเทศบาล  ๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันออก 



 
๑๗ 

 ๖.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากตะวันออก  
 ๖.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนเทศบาล  ๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันออก  

เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  และถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันตกและฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  
กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งตะวันตก 

 ๖.๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๒  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  

กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  

๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  
กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 

 ๖.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  

ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันออก 
 ๖.๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก 
 ๖.๑๕ ด้านเหนือ จดส านักงานเทศบาลต าบลลาดยาว  และเส้นขนานระยะ  

๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ 



 
๑๘ 

 ๖.๑๖ ด้านเหนือ จดคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากเหนือ 
 ๖.๑๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 

   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๘ ด้านเหนือ จดคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๒  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๖.๑๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
 ๖.๒๐ ด้านเหนือ จดคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ข  ฟากเหนือ 
 ๖.๒๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือ

และฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดคลองขุนลาด  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 



 
๑๙ 

 ๖.๒๒ ด้านเหนือ จดคลองขุนลาด  ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ข  ฟากใต้ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้

และฝั่งตะวันออก 
   ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร
 ๖.๒๓ สระน้ าในที่ว่าการอ าเภอลาดยาว 

 ๖.๒๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดห้วยสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
 ๖.๒๕ ด้านเหนือ จดห้วยสาธารณะ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ฟากใต้ 
 ๖.๒๖ สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลต าบลลาดยาว 
 ๖.๒๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งเหนือ  

และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดห้วยทราย  ฝั่งเหนือ  และห้วยสาธารณะ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 
 ๖.๒๘ ด้านเหนือ จดห้วยสาธารณะ  ฝั่งใต้  และห้วยทราย  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งใต้  

และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ค  ๓  ฟากตะวันออก 



 
๒๐ 

 ๖.๒๙ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสัตยานุรักษ์
บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสัตยานุรักษ์
และถนนไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับห้วยทราย  
ฝั่งใต้  ที่จุดซึ่งห้วยทราย  ฝั่งใต้  บรรจบกับห้วยหินรับ  ฝั่งตะวันออก 

  ด้านใต้ จดห้วยทราย  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๖.๓๐ ด้านเหนือ จดห้วยทราย  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งตะวนัตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๖.๓๑ ด้านเหนือ จดคลองขุนลาด  ฝั่งใต้  และคลองปากเหมืองส่ง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองปากเหมืองส่ง  

ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับ
ศูนย์กลางถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  
เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 

 ๖.๓๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองขุนลาด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองปากเหมืองส่ง  

ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองปากเหมืองส่ง  ฝั่งตะวันออก 
 ๖.๓๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 



 
๒๑ 

  ด้านใต้ จดห้วยหินลับ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ๖.๓๔ ด้านเหนือ จดห้วยหินลับ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
 ๖.๓๕ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  

กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก  

เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยใหญ่  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันออก  
เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยใหญ่  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งใต้ 

 ๖.๓๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยใหญ่  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดห้วยใหญ่  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 

 ๖.๓๗ ด้านเหนือ จดห้วยใหญ่  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยใหญ่  ฝั่งใต้  

และถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  



 
๒๒ 

เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๗๒  บรรจบกบัถนนสาย  ก  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  เป็นระยะ  ๓,๒๐๐  เมตร 

 ๖.๓๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยทราย  ฝั่งใต้ 
  ด้านใต้ จดห้วยหินลับ  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
 ๖.๓๙ ด้านเหนือ จดห้วยหินลับ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ห้วยหินลับ  ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งห้วยหินลับ  บรรจบกับห้วยสาธารณะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   
จนบรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งห้วยหินลับ  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ โรงเรียนลาดยาววิทยา 
 ๗.๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
 ๗.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 
 ๗.๔ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 ๗.๕ โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ วัดป่าบ้านหัวตลุก 
 ๘.๒ วัดสระแก้ว 
 ๘.๓ วัดลาดยาว 
 ๘.๔ วัดดอนโม่ 
 ๘.๕ ศาลเจ้าพ่อลาดยาว 



 
๒๓ 

 ๘.๖ ส านักสงฆ์ธรรมประธีป 
 ๘.๗ วัดประชานิมิต 
 ๘.๘ วัดศรีสุธรรมาราม 
 ๘.๙ สาลวนาราม  (วัดป่ารัง) 
 ๘.๑๐ วัดราษฎรบ ารุง 
 ๘.๑๑ วัดหนองจิกรี 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดยาว  และศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบลสระแก้ว 
 ๙.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองโขมง 
 ๙.๓ โรงพยาบาลลาดยาว 
 ๙.๔ ส านักงานเทศบาลต าบลลาดยาว 
 ๙.๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว 
 ๙.๖ สถานีต ารวจภูธรลาดยาว  สโมสรอ าเภอลาดยาว  กิ่งกาชาดอ าเภอลาดยาว  

ส านักงานประปาภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  ที่ว่าการอ าเภอลาดยาว  ส านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  
สาขาลาดยาว  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอลาดยาว  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดยาว   
ชมรมกู้ภัยอ าเภอลาดยาว  สหกรณ์ครูประถมศึกษาอ าเภอลาดยาว  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอลาดยาว  
และป้อมต ารวจบ้านลาดยาว 

 ๙.๗ โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว 
 ๙.๘ ส านักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  สาขาลาดยาว 
 ๙.๙ สถานีขนส่งอ าเภอลาดยาว 
 ๙.๑๐ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลบ้านลาดยาว 
 ๙.๑๑ อาคารเก็บพัสดุเทศบาลต าบลลาดยาว 
 ๙.๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจิกรี 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนลาดยาว  จังหวดันครสวรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  แบ่งออกเป็น  ๓  ขนาด  คือ 
๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จ านวน  ๗  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ก  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๕  ถนน  อบต.  ราษฎร์บ ารุง  

และถนนไม่ปรากฏชื่อ  เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ค  ๑)  ที่บริเวณห่างจากถนน  อบจ.  
นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  บรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๑   
ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  
บรรจบกับถนน  อบต.  ราษฎร์บ ารุง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน  อบต.  ราษฎร์บ ารุง   
ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล  ๕  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
ถนนเทศบาล  ๑   

 ถนนสาย  ก  ๒  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๑  
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๑  ระยะประมาณ  ๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๒  ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนสาย  ค  ๒  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  
ระยะประมาณ  ๑,๑๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว  
ถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๑  ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือตามแนว
ถนนสาย  ค  ๑  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๔  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑๒  



 
๒ 

บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาล  ๑  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๗๒  ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ  ๓๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๐  (ถนนสาย  ข)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๑  
(ถนนสาย  ก  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๗๔๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๑๓  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๕  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ค  ๓  
ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  
ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร 
 ถนนสาย  ก  ๖  เป็นถนนเดมิก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๑  เริ่มต้นจาก
ถนนเทศบาล  ๑๐  (ถนนสาย  ข)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาล  ๑๑  ระยะประมาณ   
๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔) 

 ถนนสาย  ก  ๗  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๗  ซอย  ๗  
และถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนเทศบาล  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนเทศบาล  ๗  ซอย  ๗  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  
จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๓  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ค  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๑๓  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค  ๓  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ข  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทศบาล  ๑๐  และถนนโครงการ

ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากถนนเทศบาล  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๔)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับ



 
๓ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  
ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๕.๐๐  เมตร  จ านวน  ๓  สาย  ดังนี้ 
 ถนนสาย  ค  ๑  เป็นถนนเดิมก าหนดให้ขยายเขตทาง  คือ  ถนนไม่ปรากฏชื่อ  และถนนโครงการ

ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่บริเวณถนนสาย  ข  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๒๐  เมตร  
บรรจบกับถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  ที่บริเวณห่างจากถนน  อบต.  ราษฎร์บ ารุง  (ถนนสาย  ก  ๑)   
บรรจบกับถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๓๐   
ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ   
๑,๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ที่บริเวณห่างจากถนน  อบจ.  นว.  ๑  -  ๐๐๒๔   
บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑   
ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๒  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท  
นว.  ๑๐๐๑  ที่บริเวณถนนสาย  ค  ๑  บรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๑๐๐๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๒  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑  ซอย  ๑  
(ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย  ก  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๑,๐๓๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ที่บริเวณห่างจากถนนเทศบาล  ๑  
ซอย  ๑  (ถนนสาย  ก  ๒)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนเทศบาล  ๑  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ค  ๓  เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๗๒  ที่บริเวณถนนสาย  ค  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๑,๒๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ  
(ถนนสาย  ก  ๕)  ที่บริเวณห่างจากถนนสาย  ก  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๒   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน  สาย  ก  ๕  ระยะประมาณ  ๘๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๑,๓๔๐  เมตร  บรรจบกับถนนสาย  ก  ๗  ที่บริเวณห่างจากถนนถนนเทศบาล  ๗  ซอย  ๗  
(ถนนสาย  ก  ๗)  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย  ก  ๗  



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลหนองนมวัว  ต าบลสระแก้ว  ต าบลลาดยาว  และต าบลสร้อยละคร  อ าเภอลาดยาว   
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   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


	ใช้(จริง)

