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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ต าบลหนองเต่ า ต าบลหั ว ดง ต าบลเขาดิ น
ตาบลเก้าเลี้ยว และตาบลมหาโพธิ อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเก้าเลี้ยวให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม
และการบริการ ในระดับอาเภอ
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และพาณิ ช ยกรรม อุ ต สาหกรรมบริ ก าร
และอุตสาหกรรมการเกษตรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่
และการขยายตัวของชุมชน
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) ส่งเสริม อนุ รักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เพื่อดารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๖ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๓.๑ ถึ ง หมายเลข ๓.๔ ที่ ก าหนดไว้เป็ นสี แดง ให้ เ ป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสี น้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สวนสนุก
(๘) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๙) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๗ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๘๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพือ่ การจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว เว้นแต่บริเวณ
หมายเลข ๔.๒ หมายเลข ๔.๘ หมายเลข ๔.๑๑ และหมายเลข ๔.๑๒ ที่อยู่ในเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ที่จุด ซึ่งถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ บรรจบกับ
ถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ทั้งนี้ โดยให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว และให้มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินแต่ละหลังไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร โดยให้อาคารแต่ละหลังห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก
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๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ข ๕
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก
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(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔
ถนนสาย ก ๕ และถนนสาย ข ๔ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิ จการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๒

ลาดับที่

๒

๔

๖

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพือ่ ใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทาแป้ง

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

๒

ลาดับที่

๑๐

๑๒

๑๓

๑๔
๑๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทาเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้าตาล
(๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทาไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารผสมหรืออาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์ )
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดื่ม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทาถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทาผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลี่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้
(๖) การเผาถ่านจากไม้
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
ที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของอุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้า ถังน้า หรือปล่องไฟ
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๕) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสาหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคานวณ เครื่องทาบัญชี เครื่องจักร
สาหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสาหรับใช้ในการคานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or
Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment
or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสาเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกาลังกล เครื่องยกปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
สาหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสาหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในลาดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

๖

ลาดับที่

๗๒

๗๓
๗๕

๘๐
๘๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคาบอก เครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์ ) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึก
เสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไว
ที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลาดับใด
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษสาหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์
ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลาดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องเล่น

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้
ได้

๗

ลาดับที่

๘๘

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทาเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทาเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสาหรับการแสดง
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ
หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทาแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับใด (เฉพาะการผลิตสินค้าพืน้ เมือง
และของชาร่วย)
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกาลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจาตัว

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

๑
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

๘

ลาดับที่

๙๕

๙๖
๙๗
๙๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาด้วยเพชร พลอย ทองคา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

พาณิชยกรรมและ
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้

หมายเหตุ ลาดับที่
หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจาพวกที่ หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
เกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 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
จดที่ ว่ า การอ าเภอเก้ า เลี้ ย ว สถานี ต ารวจภู ธ รเก้ า เลี้ ย ว
สานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาเก้าเลี้ยว สานักงานเทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว สานักงานประถมศึกษา
อาเภอเก้าเลี้ยว และเส้นตรงซึง่ เป็นเส้นตัง้ ฉากกับถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๓
บรรจบกับ ถนนสาย ก ๓ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ จนบรรจบกั บ ที่ ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ย ว
สถานีตารวจภูธรเก้าเลี้ยว สานักงานที่ดนิ จังหวัดนครสวรรค์ สาขาเก้าเลี้ยว สานักงานเทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว
และสานักงานประถมศึกษาอาเภอเก้าเลี้ยว
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
และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว
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 กับริมฝั่งแม่น้าปิง 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
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก
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. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๖ ที่กาหนดไว้เป็ นสีส้ม 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 าก กั บ ถ น น ส าย ข ๓ ฟ าก ต ะ วั น อ อ ก
ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๓ บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับที่ว่าการ
อาเภอเก้าเลี้ยว สถานีตารวจภูธรเก้าเลี้ยว สานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาเก้าเลี้ยว สานักงานเทศบาล
ตาบลเก้าเลี้ยว และสานักงานประถมศึกษาอาเภอเก้าเลี้ยว
ด้านตะวันออก
จดที่ ว่ า การอ าเภอเก้ า เลี้ ย ว สถานี ต ารวจภู ธ รเก้ า เลี้ ย ว
สานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์สาขาเก้าเลี้ยว สานักงานเทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว สานักงานประถมศึกษา
อาเภอเก้าเลี้ยว และสานักงานเกษตรอาเภอเก้าเลี้ยว

๔
ด้านใต้
จดถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๓
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนเก้ า เลี้ ย ว - ยางใหญ่ ฟากใต้
ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนเก้ า เลี้ ย ว - ยางใหญ่ บรรจบกั บ ถนนสาย ข ๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนเก้ า เลี้ ย ว - ยางใหญ่ เป็ น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร เส้ น ขนานระยะ 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
และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งเหนือ
ส านั กงานสาธารณสุ ขอ าเภอเก้ าเลี้ ยว ศู นย์ สุ ขภาพชุ มชนเก้ าเลี้ ยว และบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไทยจ ากั ด
สาขาอาเภอเก้าเลี้ยว
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. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ จากถนนสาย ข ๓ ฟากตะวั น ออก
ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๓ บรรจบกับศูนย์กลางถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบ
กับที่ว่าการอาเภอเก้าเลี้ยว สถานีตารวจภูธรเก้าเลี้ยว สานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาเก้าเลี้ยว
สานักงานเทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว และสานักงานประถมศึกษาอาเภอเก้าเลี้ยว
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
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองเก้ า เลี้ ย ว
ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง 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 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๗ เป็ น ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
และเส้ น ตั้ งฉากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๑๑๗ ที่ จุด ซึ่ งอยู่ ห่ างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ บรรจบกับทางหลวงชนบท นว. ๓๐๐๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเขตผั งเมือ งรวมด้ านตะวัน ออก ซึ่ งเป็ นเส้นขนานระยะ
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
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่หา่ งจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 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
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก
และถนนเก้าเลี้ยว - ดงบ้านโพธิ์ ฟากตะวันออก
๔.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 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
จดเขตผั งเมือ งรวมด้ านตะวัน ออก ซึ่ งเป็ นเส้นขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๗ และเส้ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ระหว่างตาบลมหาโพธิกับตาบลหนองเต่า
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นว. ๓๑๐๒ ฟากเหนื อ โรงเรี ย น
บ้านหนองหัวเรือ และวัดหนองหัวเรือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ฟากตะวันออก
๔.๕ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนน อบจ. นว. ๑ - ๐๐๘๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

๗
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ตก
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนน อบจ.นว. ๑ - ๐๐๘๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนหัวดงวิถี ๑ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๗.๑
และหมายเลข ๗.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๘.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๔.๖ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนน อบจ. นว. ๑ - ๐๐๘๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่ างจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนน อบจ.นว. ๑ - ๐๐๘๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวั น ออก
วัดมรรครังสฤษดิ์ (ตะคร้อ) และโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
๔.๗ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนน อบจ. นว. ๑ - ๐๐๘๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวั น ตก
และโรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์

๘
ด้านใต้
จดถนน อบจ.นว. ๑ - ๐๐๗๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ งเป็ น เส้ น ขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๖ และหมายเลข ๕.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๘ ด้านเหนือ
จดถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ฟากใต้ ที่สาธารณประโยชน์
ดงบ้านโพ (เนินยายผาด) โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตกและฟากใต้ และวัดลาดค้าว
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบ้านมหาโพธิ - บ้านหนองหัวเรือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองเก้ า เลี้ ย ว
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
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ตก และถนนสาย ก ๒
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเก้ า เลี้ ย ววิ ถี ฟ ากเหนื อ และการประปาเก้ า เลี้ ย ว
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

๙
บรรจบกั บ ถนนสาย ก ๓ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ จนบรรจบกั บ เส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
๔.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนน อบจ.นว. ๑ - ๐๐๘๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ
ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวั น ออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๖ และหมายเลข ๕.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
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 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนน อบจ.นว. ๑ - ๐๐๗๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ งเป็ น เส้ น ขนานระยะ
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

๑๐
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสาธารณะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งตะวันออก
๔.๒๐ ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นว. ๓๑๐๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตาบลมหาโพธิกับตาบลหนองเต่า
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ฟากตะวันออก
๔.๒๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ
ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดวัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม ทางหลวงชนบท
นว. ๐๑๕ ฟากตะวัน ออกและฟากเหนื อ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวั น ออก
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ และวัดเขาดินเหนือ
๔.๒๒ ด้านเหนือ
จดถนนมหาโพธิ - บ้านหนองหัวเรือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองเก้ า เลี้ ย ว
ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาโพธิ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก
๔.๒๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสาธารณะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาโพธิ ฝั่งตะวันออก
๔.๒๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็น เส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์

๑๑
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ านตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ที่สาธารณประโยชน์ดงบ้านโพ (เนินยายผาด)
๕.๒ ที่สาธารณประโยชน์ไม่ปรากฏชื่อ
๕.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
อบจ. นว. ๑ - ๐๐๘๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
และถนนหัวดงวิถี ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนน อบจ.นว. ๑ - ๐๐๘๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
๕.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนน อบจ. นว. ๑ - ๐๐๘๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวดงวิถี ๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสาธารณะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
๕.๕ ด้านเหนือ
จดถนน อบจ.นว. ๑ - ๐๐๘๐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
และถนนเก้าเลี้ยววิถี ฟากตะวันตก

๑๒
ด้านใต้
จดคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
๕.๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสาธารณะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสาธารณะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ งเป็ น เส้ น ขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒
๕.๗ ด้านเหนือ
จดคลองสาธารณะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสาธารณะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ งเป็ น เส้ น ขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒
๕.๘ ด้านเหนือ
จดคลองสาธารณะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองเขาดินเหนือ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
๕.๙ เกาะกลางแม่น้าปิงไม่ปรากฏชื่อ
๕.๑๐ เกาะกลางแม่น้าปิงไม่ปรากฏชื่อ
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
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองเก้ า เลี้ ย ว
ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนบ้านมหาโพธิ - บ้านหนองหัวเรือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองเก้าเลีย้ ว ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก

๑๓
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันตก และฝั่งใต้
ด้านใต้
จดถนนบ้านมหาโพธิ - บ้านหนองหัวเรือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองเก้ า เลี้ ย ว
ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันออก
๕.๑๕ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองเก้ า เลี้ ย ว
ฝั่งเหนือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเก้าเลี้ยว ศูนย์สุขภาพชุมชนเก้าเลี้ยว และบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด
สาขาอาเภอเก้าเลี้ยว
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนเก้าเลี้ยววิถี ฟากตะวันออก และเส้น ขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
๕.๑๖ ด้านเหนือ
จดคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดถนนเก้าเลี้ยววิถี ฟากตะวันออก
๕.๑๗ ด้านเหนือ
จดคลองเก้าเลี้ยว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเก้าเลี้ยววิถี ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก ถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก วัดมหาโพธิเหนือ โรงเรียนชุมชน
วัดมหาโพธิเหนือ ซอยมหาโพธิ ๑/๑ ฟากตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และวัดมหาโพธิใต้
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันออก
๕.๑๘ บึงหลวง
๕.๑๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ
ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองเขาดินเหนือ ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ านตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒

๑๔
๕.๒๐ ด้านเหนือ
จดคลองเขาดินเหนือ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
๕.๒๑ ด้านเหนือ
จดคลองเขาดินเหนือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าปิง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองเขาดินเหนือ
ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ านตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ขนานระยะ
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
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองเก้ า เลี้ ย ว
ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาโพธิ ฝั่งตะวันตก
๕.๒๕ ด้านเหนือ
จดคลองสาธารณะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองมหาโพธิ
ฝั่งตะวันออก

๑๕
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอาเภอเก้าเลี้ยวกับอาเภอเมืองนครสวรรค์
ด้านตะวันตก
จดคลองมหาโพธิ ฝั่งตะวันออก
๕.๒๖ เกาะกลางแม่น้าปิงไม่ปรากฏชื่อ
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 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 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 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 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ และส่วนบริหารจัดการน้าที่ ๓
นครสวรรค์ สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๒ สระบุรี
๘.๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ (สถานีสูบน้าดิบเก้าเลี้ยว)
๘.๓ ที่ว่าการอาเภอเก้าเลี้ยว สถานี ตารวจภูธรเก้าเลี้ยว สานักงานที่ ดินจังหวัดนครสวรรค์
สาขาเก้าเลี้ยว สานักงานเทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว สานักงานประถมศึกษาอาเภอเก้าเลี้ยว สานักงานเกษตร
อาเภอเก้าเลี้ยว ห้ อ งสมุด ประชาชนอาเภอเก้าเลี้ยว และศูน ย์การศึ กษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอัธยาศัยอาเภอเก้าเลี้ยว
๘.๔ การประปาเก้าเลี้ยว การประปาส่วนภูมิภาค
๘.๕ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว
๘.๖ สานั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเก้ าเลี้ ยว ศู น ย์ สุข ภาพชุ ม ชนเก้ าเลี้ย ว และบริษั ท
ไปรษณีย์ไทยจากัด สาขาอาเภอเก้าเลี้ยว

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค
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
ถนนเกาเลี้ยว - ยางใหญ ที่บริเวณหางจากถนนเกาเลี้ยว - ยางใหญ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเลี้ยว - ยางใหญ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๗
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเกาเลี้ยววิถี ๑๑ เริ่มตน
ที่ บ ริ เ วณถนนเก า เลี้ ย ว - ดงบ า นโพธิ์ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนเกาเลี้ยววิถี
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนตนโพธิ์งาม เริ่มตนจาก
ถนนเกาเลี้ยวสามัคคี (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนเกาเลี้ยววิถี
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนริมปง และถนนไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากถนนเกาเลี้ยววิถี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนริมปง ระยะประมาณ
๖๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตแ ละทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนเกาเลี้ยววิถี
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนริมปง ที่บริเวณหางจาก
ถนนริมปง บรรจบกับถนนเกาเลี้ยววิถี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนริมปง ระยะประมาณ
๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเกาเลี้ยววิถี
ที่บริเวณถนนเกาเลี้ยววิถีบรรจบกับถนนสาย ข ๒
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเกาเลี้ยว - ดงบานโพธิ์
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ
ถนนเกาเลี้ยววิถี ๑๑ (ถนนสาย ก ๒)

๒
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเกาเลี้ยว - ยางใหญ ๒
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนเกาเลี้ยว - ดงบานโพธิ์ (ถนนสาย ข ๑)
ที่บริเวณหางจากถนนเกาเลี้ยว - ดงบานโพธิ์ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเลี้ยว - ดงบานโพธิ์ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ
๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับซอยเกาเลี้ยว - ยางใหญ ๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยเกาเลี้ยว - ยางใหญ ๒ บรรจบกับถนนเกาเลี้ยว - ยางใหญ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนนเกาเลี้ยวสามัคคี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๔
ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตแ ละทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๔๘๐ เมตร บรรจบกับถนนแหลมยางตะวันตก (ถนนสาย ข ๕) ที่บริเวณหางจากถนนแหลมยางตะวันตก
(ถนนสาย ข ๕) บรรจบกับถนนเกาเลี้ยววิถี ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแหลมยางตะวันตก
(ถนนสาย ข ๕) ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนเกาเลี้ยววิถี ที่บริเวณหางจากถนนเกาเลี้ยววิถีบรรจบกับถนนแหลมยางตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเลี้ยววิถี ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนเกาเลี้ยวสามัคคี เริ่มตนจาก
ถนนเกาเลี้ยว - ดงบานโพธิ์ (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับถนนตนโพธิ์งาม (ถนนสาย ก ๓) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับถนนเกาเลี้ยว - ยางใหญ
และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๔
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนเกาเลี้ยววิถี
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอ สรางใหม เริ่มตนจากถนนเกาเลี้ยวสามัคคี
(ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณหางจากถนนเกาเลี้ยวสามัคคี (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับถนนเกาเลี้ยว ยางใหญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเกาเลี้ยวสามัคคี (ถนนสาย ข ๓) ระยะประมาณ
๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนเกาเลี้ยว - ยางใหญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เปน ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนแหลมยางตะวัน ตก
เริ่ ม ต น จากถนนเก า เลี้ ย ววิ ถี ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนเดิ ม
ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลหนองเต่า ตาบลหัวดง ตาบลเขาดิน ตาบลเก้าเลี้ยว และตาบลมหาโพธิ อาเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ป ระโยชน์ ในทรั พย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้ อม ทั้งนี้ เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ของการผั งเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

