เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก
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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว 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 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลหนองกลับ และตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท 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) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม
และการบริการในระดับอาเภอ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการ ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ และการขยายตัวของชุมชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๓) พั ฒ นาการบริก ารทางสั งคม การสาธารณู ปโภคและสาธารณูป การให้เ พี ย งพอและ
ได้มาตรฐาน
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา
ศิลปกรรม สถาปัต ยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เพื่อดารงความเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนครสวรรค์
(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 ๑.๒๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๘) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๘.๑ ถึ ง หมายเลข ๘.๓ ที่ ก าหนดไว้เป็ นสี เ ขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๔๐
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๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน 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
เพือ่ กิจการอื่น 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) 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) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่ งน้ าสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ นการก่ อ สร้ างเพื่ อ การคมนาคม
และขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
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
(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) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริ มฝั่ งแหล่ งน้าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริม ฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติของแหล่ งน้ าสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ นการก่ อ สร้ างเพื่ อ การคมนาคม
และขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
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 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลีย มเหลวประเภทโรงบรรจุ 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) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๗) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๒) สนามกอล์ฟ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๒) สนามกอล์ฟ
ข้อ ๑๑ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๔๕
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๒๕ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า และการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ หรื อ
มติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เกษตรกรรม หรื อ สาธารณประโยชน์ เ ท่ า นั้ น และห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) 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
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๖) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่เป็นการดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๙
ถนนสาย ก ๑๐ ถนนสาย ก ๑๑ ถนนสาย ก ๑๒ ถนนสาย ข ๕ ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗
ถนนสาย ข ๘ และถนนสาย ค ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕
ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ข ๔ ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการใน
เขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล
จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 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

๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร
เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง
หรือไข่เหลวแช่เย็น
๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ
เหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทาแป้ง
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

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

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

๓
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้
ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทาเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
จากพืชอื่น ๆ
(๖) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้
หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทาไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ
เครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด
ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
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
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๔
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารผสมหรืออาหารสาเร็จรูปสาหรับ
เลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดื่ม
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทาถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทาผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห
หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

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

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

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
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้
ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้
(๖) การเผาถ่านจากไม้
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย
ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
๓๗ โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม
ทาปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
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๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ
กาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน
หรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือ
โลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
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๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
สาหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน
ประตูน้า ถังน้า หรือปล่องไฟ
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๕) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ
ทั่วไป
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
สาหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
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๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องคานวณ เครื่องทาบัญชี เครื่องจักรสาหรับระบบ
บัตรเจาะ เครื่องจักรสาหรับใช้ในการคานวณชนิด
ดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or
Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสาเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องสูบน้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้าดับไฟ
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่ง
กาลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก
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รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาหรับใช้
ในการอุตสาหกรรมหรือสาหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์
นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลาดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสาหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคาบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึก
เสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ
ไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
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สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลาดับใด และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษสาหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
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๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน
ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องเล่น
(๒) การทาเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทาเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับ
สาหรับการแสดง
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม
ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือ
เครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์
ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทาแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับใด
(เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองและของชาร่วย)
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โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
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

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

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้

๑๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๐ โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยัง
อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับ
ใช้ในบ้านหรือใช้ประจาตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๓
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ
ที่ทาด้วยเพชร พลอย ทองคา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
หมายเหตุ

ลาดับที่
ได้
โรงงานจาพวกที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ชนบทและเกษตรกรรม

หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๒
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสระหนองกลับ และถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก และถนนสาย ก ๑
ฟากตะวันออก
๑.๓ ด้านเหนือ
จดวัดเทพสุทธาวาส และเส้นตรงที่ลากจากเขตวัดเทพสุทธาวาส
ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนแสงเทียน
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๖ ด้านเหนือ
จดถนนแสงเทียน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก

๒
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนแสงเทียน ฟากตะวันออก
๑.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต้ และสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลหนองบัว สระว่ายน้ําเทศบาลตําบลหนองบัว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลหนองบัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลหนองบัว
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๕
๑.๙ ด้านเหนือ
ที่จุดซึ่งถนนสาย ก ๖ บรรจบกับถนนสาย ข ๕
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๕
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต้
๑.๑๐ ด้านเหนือ
ด้านใต้
จดถนนวาปีปทุมรักษ์ ๑ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ
๔๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนื อ และ
โรงพยาบาลหนองบัว
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนวาปีปทุมรักษ์ ๑ ฟากใต้ และถนนสาย ข ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนโอภาษี ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก

๓
๑.๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนฉัตรทอง ฟากตะวันออก ถนนนิกรปทุมรักษ์ ๒ ฟากใต้
และถนนสันติราษฎร์ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันตก
จดโรงเรี ย นหนองบั ว และหมวดการทางหนองบั ว
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า)
๑.๑๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดหมวดการทางหนองบัว แขวงการทางนครสวรรค์ที่ ๒
(ตากฟ้า) โรงเรียนหนองบัว และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไว้เ ป็นสีเขีย วอ่อ น และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๑.๑๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตรงที่ล ากจากทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๒๒๕
ฟากใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับถนนสาย ข ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ข ๘
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับเส้ นตรงที่ ลากจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับถนนสาย ข ๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ข ๘
๑.๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ข ๘ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาย ข ๘ บรรจบกับถนนสาย ก ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว ถนนสาย ข ๘
เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๘
๑.๑๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๘
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก

๔
๑.๒๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๒ บรรจบกับถนนบัวประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๑๒
เป็ น ระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ จนบรรจบกั บ ถนนสาย ข ๗ ฟากใต้
ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ก ๙
๑.๒๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๑๐
ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบัวประทาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๘ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๘ ฟากตะวันออก
๑.๒๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบัวประทาน ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
บรรจบกับถนนสาย ก ๘ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัว
และถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเทพสิทธินายก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก

๕
๒.๓ ด้านเหนือ
จดถนนวาปีปทุมรักษ์ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนโอภาษี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อําเภอหนองบัว สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว และอาคารชุมสายโทรศัพท์หนองบัว
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
๒.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันตก
จดถนนเทพสิทธินายก ฟากตะวันออก
๒.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง
ถนนสาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ข ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับถนนสาย ข ๕
๒.๖ ด้านเหนือ
จดถนนนิกรปทุมรักษ์ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนฉัตรทอง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๒.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้ และสระเกาะลอย
ด้านตะวันออก
จดถนนบัวประทาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๘
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
๒.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ข ๗ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งถนน
สาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ก ๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑๒
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนสาย ก ๑๒ บรรจบกั บ ถนนบั ว ประทาน ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ตามแนวถนนสาย ก ๑๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบัวประทาน ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้

๖
๓.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับถนนสาย ก ๘
๓.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันออก
จดถนนเทพสิทธินายก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๔๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก และห้องสมุดประชาชน
อําเภอหนองบัว
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนเทพสิทธินายก ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดหนองกลับ (หนองบัว) และถนนบัวประทาน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๘ ฟากตะวันออก
๓.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดหนองกลับ (หนองบัว)
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) และโรงเรียน
ขุนอ้ออุปถัมป์
๓.๖ ด้านเหนือ
จดวัดหนองกลับ (หนองบัว)
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบัวประทาน ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมือ งรวมด้ านเหนือ ซึ่ งเป็นเส้น ตรงที่ล ากจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับ ศูน ย์กลางทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑๑ ที่ จุด ซึ่ง ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๑
บรรจบกับริมคลองสมอ ฝั่งเหนือ

๗
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมคลองสมอ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่อําเภอหนองบัว และอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑
ด้านใต้
จดถนน อบจ. นว. ๑ - ๐๐๓๗ ฟากเหนือ สํานักงานขนส่ง
จังหวัดนครสวรรค์ สาขาอําเภอหนองบัว และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกลับ
๔.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมือ งรวมด้ านเหนือ ซึ่ งเป็นเส้น ตรงที่ล ากจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับ ศูน ย์กลางทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑๑ ที่ จุด ซึ่ง ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๑
บรรจบกับริมคลองสมอ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมือ งรวมด้ านเหนือ ซึ่ งเป็นเส้น ตรงที่ล ากจาก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับ ศูน ย์กลางทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑๑ ที่ จุด ซึ่ง ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๑
บรรจบกับริมคลองสมอ ฝั่งเหนือ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕๑ เลขที่ดิน ๓๔ หน้าสํารวจ ๘๗๖
(พื้นที่ดําเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๗๗
เลขที่ดิน ๕๐ หน้าสํารวจ ๙๐๒ (พื้นที่ดําเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๕ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมือ งรวมด้ านเหนือ ซึ่ งเป็นเส้น ตรงที่ล ากจาก
ริมคลองห้วยน้อย ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งเป็นแนวเส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕ ตัดกับริมคลองห้วยน้อย ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
ศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๘๐
เลขที่ดิน ๓๖ หน้าสํารวจ ๑๔๙๒ (พื้นที่ดําเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
และถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ

๘
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมห้วยน้อย ฝั่งตะวันออก
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๑ เลขที่ดิน ๖๘ หน้าสํารวจ ๒๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๗ เลขที่ดิน ๖๙
หน้าสํารวจ ๒๒๘ (พื้นที่ดําเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ําตาล
๔.๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
๔.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสาย ข ๒ ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๒
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเขตวัดเทพสุทธาวาส
ด้านตะวันตก
จดวัดเทพสุทธาวาส โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส และถนนสาย ข ๑
ฟากตะวันออก
๔.๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสระหนองม่วง วัดหนองม่วง และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๔.๙ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก
๔.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากระยะ ๑๕๐ เมตร
กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาย ข ๕ ฟากตะวั น ตก ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนสาย ข ๕ บรรจบกั บ ถนนสาย ก ๖
และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๕
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ค ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๙
๔.๑๒ ด้านเหนือ
จดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในท้องที่อําเภอหนองบัว และอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
ด้านใต้
จดที่ ส าธารณประโยชน์ แ ปลงทุ่ ง เขาพระ แปลงที่ ๑
เส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝั่งคลองไม้แดง ฝั่งเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. นว. ๑ - ๐๐๓๗ ฟากใต้
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
๔.๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดที่สาธารณประโยชน์แปลงทุ่งเขาพระ แปลงที่ ๑
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
ตามแนวเส้นขนานเป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่ นดิ น หมายเลข ๑๑ ที่ จุด ซึ่ง อยู่ ห่ างจากทางหลวงแผ่ นดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบกั บ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ
๒,๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ตก
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าหนองบัว
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เ วณหมายเลข ๖.๙ หมายเลข ๖.๑๐ หมายเลข ๖.๑๘
และหมายเลข ๖.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๔.๑๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้ และที่ ทํ าการ
ไปรษณีย์หนองบัว เส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับถนนสาย ข ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสาย ข ๗
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนสาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ข ๘
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๘
เส้นตั้งฉากกับถนนสาย ข ๘ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๘ บรรจบกับถนนสาย ก ๑๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๘ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร ถนนสาย ข ๘ ฟากใต้
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑
บรรจบกับถนนบัวประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑

๑๐
เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับริมไดระกํา ฝั่งใต้ ที่จุดซึ่ง
เป็นแนวเส้นขนานระยะ ๑,๖๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ตัดกับริมไดระกํา
ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมไดระกํา ฝั่งใต้และฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมห้วยน้อย ฝั่งตะวันออก
๔.๑๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนหนองบัว
๔.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๔๑๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ
๒,๓๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๔๑๑
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ บรรจบกับถนนบัวประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๔.๑๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เป็นระยะ
๒,๓๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก จนบรรจบกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๔๑๑
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ บรรจบกับถนนบัวประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้

๑๑
๕.๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕๑ เลขที่ดิน ๓๔ หน้าสํารวจ ๘๗๖ (พื้นที่ดําเนินการในเขต
ปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
๕.๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๗๗ เลขที่ดิน ๕๐ หน้าสํารวจ ๙๐๒ (พื้นที่ดําเนินการในเขต
ปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
๕.๓ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อําเภอหนองบัว และอําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑
๕.๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๘๐ เลขที่ดิน ๓๖ หน้าสํารวจ ๑๔๙๒ (พื้นที่ดําเนินการในเขต
ปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
๕.๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๘๓ เลขที่ดิน ๖๒ หน้าสํารวจ ๑๔๙๕ (พื้นที่ดําเนินการในเขต
ปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
๕.๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๑ เลขที่ดิน ๖๘ หน้าสํารวจ ๒๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๓๗
เลขที่ดิน ๖๙ หน้าสํารวจ ๒๒๘ (พื้นที่ดําเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์)
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ ที่ดินระยะเส้นขนาน ๒๐ เมตร กับริมคลองสมอ ฝั่งใต้
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ําตาล
๖.๒ ที่ดินระยะเส้นขนาน ๒๐ เมตร กับริมห้วยน้อย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ําตาล
๖.๓ สระหนองแฟบ
๖.๔ สระหนองม่วง
๖.๕ สระหนองคู
๖.๖ สระหนองกลับ
๖.๗ ที่สาธารณประโยชน์แปลงทุ่งเขาพระ แปลงที่ ๑
๖.๘ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมห้วยน้อย ฝั่งตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมไดระกํา ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดไดระกํา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดห้วยน้อย ฝั่งตะวันออก
๖.๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองไม้แดง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านใต้
จดคลองไม้แดง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองไม้แดง ฝั่งตะวันตก
๖.๑๐ ด้านเหนือ
จดคลองไม้แดง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองไม้แดง ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองไม้แดง ฝั่งตะวันตก

๑๒
๖.๑๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองไม้แดง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
ด้านใต้
จดคลองไม้แดง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
๖.๑๒ สระหนองคอก
๖.๑๓ ด้านเหนือ
จดคลองไม้แดง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองไม้แดง ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
๖.๑๔ สระเกาะลอย
๖.๑๕ ด้านเหนือ
จดไดระกํา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมไดระกํา ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมไดระกํา ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑
บรรจบกับถนนบัวประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑
เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับไดระกํา ฝั่งใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๔๑๑ ตามแนวเส้ น ขนาน เป็ น ระยะ ๑,๖๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ตัดกับริมไดระกํา ฝั่งใต้
๖.๑๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองวังเหียง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๖.๑๗ ด้านเหนือ
จดคลองวังเหียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
๖.๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองวังเหียง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๖.๑๙ ด้านเหนือ
จดคลองวังเหียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมคลองวังเหียง ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก

๑๓
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ (เขามรกต)
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
๘.๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) และโรงเรียนขุนอ้ออุปถัมป์
๘.๓ โรงเรียนหนองบัว
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ วัดเทพสุทธาวาส
๙.๒ วัดหนองม่วง
๙.๓ วัดหนองกลับ (หนองบัว)
๙.๔ วัดหนองบัว
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกลับ
๑๐.๒ สํา นั ก งานเทศบาลตํ า บลหนองบัว ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลหนองบั ว
สระว่ า ยน้ํ า เทศบาลตํ า บลหนองบั ว ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตํ า บลหนองบั ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลหนองบัว
๑๐.๓ สํานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาหนองบัว
๑๐.๔ โรงพยาบาลหนองบัว
๑๐.๕ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค อํ า เภอหนองบั ว สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอหนองบั ว
และอาคารชุมสายโทรศัพท์หนองบัว
๑๐.๖ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัว
๑๐.๗ ห้องสมุดประชาชน อําเภอหนองบัว
๑๐.๘ ที่ ว่ า การอํ า เภอหนองบั ว สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด นครสวรรค์ สาขาหนองบั ว
สถานีตํารวจภูธรหนองบัว สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองบัว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบัว
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอหนองบัว
๑๐.๙ ที่ทําการไปรษณีย์หนองบัว
๑๐.๑๐ หมวดการทางหนองบัว แขวงการทางนครสวรรค์ ที่ ๒ (ตากฟ้า)
๑๐.๑๑ การประปาเทศบาลตําบลหนองบัว
๑๐.๑๒ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
๑๐.๑๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าหนองบัว

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งออกเป็น ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนมะขามข้อทอง (ถนนสาย ข ๔)
บรรจบกับถนนเทพสวรรค์ (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมะขามข้อทอง
(ถนนสาย ข ๔) และถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเนินจันทร์แรม (ถนนสาย ก ๒)
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเนินจันทร์แรม เริ่มต้นจาก
ถนนเนิ น จั น ทร์ แ รม (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนเนิ น จั น ทร์ แ รม
จนบรรจบกับถนนเนินตาไฟ (ถนนสาย ก ๖)
ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนศรสุรินทร์ เริ่มต้นจาก
ถนนอาคเนย์คณิสอน (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนศรสุรินทร์ จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวาปีปทุมรักษ์ ๑ (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕ ที่บริเวณห่างจากถนนประชาพัฒนา (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวาปีปทุมรักษ์
(ถนนสาย ข ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนวาปีปทุมรักษ์ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนประชาพัฒนา
(ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนวาปีปทุมรักษ์ (ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ที่บริเวณห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเนินตาไฟ และถนนหมอสงวน
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทพสิทธินายก (ถนนสาย ข ๒) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเนินตาไฟ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร บรรจบกับถนนเนินจันทร์แรม
(ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนหมอสงวน ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๕ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนโคกมะกอก (ถนนสาย ข ๕) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนโคกมะกอก (ถนนสาย ข ๕) และถนนสาย ข ๕ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร

๒
ถนนสาย ก ๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหมอสงวน เริ่มต้นจาก
ถนนหมอสงวน (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนว
ถนนหมอสงวน (ถนนสาย ก ๖) จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
ถนนสาย ก ๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวาปีปทุมรักษ์ ๒ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนวาปีปทุมรักษ์ ๒ จนบรรจบกับถนนบัวลอย
(ถนนสาย ข ๗)
ถนนสาย ก ๙ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกําหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๕ ที่บริเวณถนนเทพสิทธินายกบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนคลองมะรื่น (ถนนสาย ข ๗)
ถนนสาย ก ๑๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนพัดศรี และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ที่บริเวณถนนประชาพัฒนา
(ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร บรรจบกับถนนพัดศรี ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนพัดศรี ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร บรรจบกับถนนคลองมะรื่น
(ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนพัดศรี ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนบั วเงิน (ถนนสาย ก ๑๒)
ที่บ ริเ วณห่ างจากถนนบัว เงิ น (ถนนสาย ก ๑๒) บรรจบกั บทางหลวงแผ่ นดิ น หมายเลข ๑๔๑๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบัวเงิน (ถนนสาย ก ๑๒) ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกุฏิฤาษี และถนนไม่ปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๘) ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย ข ๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๘
และถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๘) ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกุฏิฤาษี
ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนบัวประทาน ที่บริเวณถนนบุญยาว (ถนนสาย ก ๑๒) บรรจบกับถนนบัวประทาน
ถนนสาย ก ๑๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบุญยาว และถนนบัวเงิน
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบัวประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนบุญยาว ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
บรรจบกับถนนบัวเงิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบัวเงิน ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๑๑
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทพสวรรค์ และถนนไม่ปรากฏชื่อ
เริ่มต้นจากถนนแหลมเทียน (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทพสวรรค์
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๓๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค

๓
ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทพสิทธินายก ถนนแหลมเทียน
และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนเนินตาไฟ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนถนนเทพสิทธินายก ถนนแหลมเทียน และถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๙๙๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาพัฒนาและถนนไม่ปรากฏชื่อ
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนประชาพัฒนา บรรจบกับถนนวาปีปทุมรักษ์ (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมะขามข้อทอง และถนนไม่ปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนเทพสวรรค์ (ถนนสาย ข ๑) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนมะขามข้อทอง ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๔๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค
ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนโคกมะกอก ถนนเนินจันทร์แรม
และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๔)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนเนินจันทร์แรม ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร
บรรจบกับถนนจันทร์แจ่ม (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร บรรจบกับถนนโคกมะกอก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโคกมะกอก ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
ถนนสาย ข ๖ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนอาคเนย์ ค ณิ ส อน
ถนนเทพประสิทธิ์ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ถนนวาปีปทุมรักษ์ ๑ และถนนวาปีปทุมรักษ์ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทพสิทธินายก (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนอาคเนย์ คณิสอน ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร บรรจบกั บถนนศรสุริน ทร์ (ถนนสาย ก ๓)
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทพประสิทธิ์และถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนวาปี ป ทุ ม รั ก ษ์ ๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนวาปีปทุมรักษ์ ๑ ระยะประมาณ ๔๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๔) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนวาปีปทุมรักษ์ ๑ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร
บรรจบกั บ ถนนประชาพั ฒ นา (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนวาปี ป ทุ ม รั ก ษ์
ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนวาปีปทุมรักษ์
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
ถนนสาย ข ๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบัวลอย และถนนคลองมะรื่น
และถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบัวลอย บรรจบกับถนนบัวริมทุ่ง (ถนนสาย ข ๘) ไปทางทิศตะวันออก

๔
ตามแนวถนนบั ว ลอย บรรจบกั บ ถนนวาปี ป ทุ ม รั ก ษ์ ๒ (ถนนสาย ก ๘) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบัวลอยบรรจบกับถนนบัวประทาน ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนคลองมะรื่น บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๙) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนคลองมะรื่น บรรจบกับถนนพัดศรี (ถนนสาย ก ๑๐) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร จนบรรจบทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๔๑๑ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๔๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๔๑๑ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบัวริมทุ่ง และถนนไม่ปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบัวลอย (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนบัวริมทุ่ง ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบัวประทาน
ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๙ บรรจบกับถนนบัวประทาน
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕
ที่บริเวณห่างจากถนนบัวลอย (ถนนสาย ข ๗) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๕ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๖๘๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๔)
ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๕) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๔)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๔) ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนมะขามข้อทอง (ถนนสาย ข ๔) บรรจบกับถนนเทพสวรรค์
(ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ
๑,๐๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม่ ป รากฏชื่ อ
(ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนเทพสวรรค์ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนแหลมเทียน
(ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนแหลมเทียน (ถนนสาย ข ๒) และถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๑,๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณห่างจากถนนวาปีปทุมรักษ์ (ถนนสาย ข ๖)
บรรจบกับถนนประชาพัฒนา (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๓)ระยะประมาณ ๑,๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ที่บริเวณห่างจากถนนวาปีปทุมรักษ์ (ถนนสาย ข ๖)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลหนองกลั บ และตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า การใช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

