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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า 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 ในท้องที่ตาบลสุขสาราญ ตาบลพุนกยูง และตาบลตากฟ้า
อาเภอตากฟ้า 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) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองระดับอาเภอ
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการ ให้สอดคล้อง
กับการขยายตัวของชุมชน และระบบเศรษฐกิจและสังคมของอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
(๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศาสนา ศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เพื่อดารงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(๔) ส่งเสริมและพัฒ นาการบริการทางสังคม และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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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 ๑.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๓ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๓.๑ ถึ ง หมายเลข ๓.๓ ที่ ก าหนดไว้เป็ นสี แดง ให้ เ ป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๓ 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
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
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(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) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๕ และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๓๓๐
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
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(๘) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๑) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๔๕ และทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๓๓๓๐ 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
ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของที่ ดิ น ประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
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 เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็ บ
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) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็น ที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทาง
การค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
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(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๐ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพือ่ กิจการอื่น 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 สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑ หรือโรงแรมประเภท ๒
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) ซื้ อ ขายหรื อ เก็ บ ชิ้ น ส่ ว นเครื่อ งจั ก รกลเก่ า เว้ น แต่ ที่ ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากเขตที่ ดิ น ประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๑๒) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๑๑๔๕ ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๓๓๓๐ และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๒ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริ มฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การสาธารณูปโภค 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
เกษตรกรรม หรื อ สาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น และห้ ามใช้ป ระโยชน์ที่ ดินเพื่ อกิ จการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๕ และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๓๓๐
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
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 การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การศาสนา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล
ใช้ บั ง คั บ และยั ง ประกอบกิ จ การอยู่ ขยายพื้ น ที่ โ รงงานได้ เ ฉพาะในที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ
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เป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บงั คับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ในวันก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม
การขยายพื้นที่โรงงานตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ข ๑ และถนนสาย ข ๒ ตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่
กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟา จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา
ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖

๙

๑๐

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๓

๑๔
๑๕

๒๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือ
เปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณ
ฟารมปศุสัตว)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒๓

๒๖

๓๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม
(๖) การเผาถานจากไม

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๓๕
๓๗

๔๑
๔๓

๔๗

๕๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก
อัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย
(๔) การทํายาสีฟน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕๒

๕๓

๕๕
๕๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําใน
สวนยางหรือปา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ
(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ
(๗) การทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา
โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๕๗

๕๘

๖๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียง
หรือระบบทอลม
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม
หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน
โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวย
เหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือ
เครื่องใชดังกลาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา
หรือปลองไฟ
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ชนบทและเกษตรกรรม

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖๙

๗๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง
วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น
หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง
หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน
แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได

ได

ได

๑๐
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๗๑

๗๒

๗๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไว
ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน )
แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed
or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต
อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวใน
ลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได
ได

ได

ได

ได

๑๑
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๗๕

๘๐

๘๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน
หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว
ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง
โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด (เฉพาะการผลิต
สินคาพื้นเมืองและของชํารวย)

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

๑๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๘๘

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา
ดาดฟาหรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได
โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน
๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๓) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕
เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย
และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
โรงงานหองเย็น
โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได

๑๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙๕

๙๖
๙๗
๙๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว
หมายเหตุ

ลําดับที่
ได
โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได

ที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได

ได
ได

ได
ได

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

ได

ได

ได
ได

ได

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมชุมชนตากฟา จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๓๐ ฟากตะวั น ตก
และวัดประชาสรรค
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เสนตรงที่ลากตรงตอจากแนวเขตหมวดการทางตากฟาที่ ๑ ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
หมวดการทางตากฟาที่ ๑ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๐ และหมายเลข ๕.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
และเขาหมี
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดซอยเขาหมี ๓ ฟากเหนือ ซอยพัฒนา ๔/๑ ฟากเหนือ
และซอยพัฒนา ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟา วิทยาเขตลพบุรี
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ฟากตะวันออก และองคการตลาดเพื่อการเกษตรอําเภอตากฟา
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก

๒

ฝงตะวันตก

ดานใต
ดานตะวันตก
๑.๕ ดานเหนือ
ดานตะวันออก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเกษตรชั ย

ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๑๖ และหมายเลข ๕.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๖ ดานเหนือ
จดซอยพัฒนา ๔/๑ ฟากใต และซอยเขาหมี ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดศูนยวิทยบริการเขต ๓ โรงเรียนอนุบาลตากฟา สํานักงานเกษตร
อําเภอตากฟา และซอยพัฒนา ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟา สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา
โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงเหนือ การประปา
เทศบาลตําบลตากฟา งานบรรเทาสาธารณะภัยตําบลตากฟา และบานพักที่ทําการประปาเทศบาลตําบลตากฟา
ดานใต
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยสุขใจ ฟากเหนือ และเสนตั้งฉากกับซอยศูน ยวิจัย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันออก
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก

๓
ดานใต
จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับถนนสาย ข ๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และวัดประชาสรรค
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ซอยศาลเจ า ฟากเหนื อ และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหมวดการทางตากฟาที่ ๑ และเสนตรงที่ลากตรงตอจากเขต
หมวดการทางตากฟาที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๖๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๒.๒ ดานเหนือ
จดโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดโรงพยาบาลตากฟา
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๔๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานตะวันออก
จดศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
ดานใต
จดศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงตะวันออก

๔
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดซอยศาลเจา ฟากใต และเสนขนานระยะ ๑๖๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๘๐ เมตร กับศูนยกลางซอยกอนทอง
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาตากฟา และที่ทําการไปรษณียตากฟา
ดานตะวันออก
จดวัดตากฟา
ดานใต
จดศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค และเสนขนานระยะ ๓๔๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานตะวันตก
จดถนนนภาเขต ซอย ๓ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนนภาเขต ซอย ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๔๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันออก
และเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

๕
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปน ระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับหวยยายรี ฝงตะวันตก ที่จุดซึ่งหวยยายรี ฝงตะวันตก บรรจบกับหวยสาธารณะ ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากจุดบรรจบ
ระหวางเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒ กับเสนขนานระยะ
๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับปลายเสนตั้งฉากระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ บรรจบกั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ เป น ระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
และเสนตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๕.๓ หมายเลข ๕.๔ หมายเลข ๕.๕
และหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๔ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉาก
กับ ศูน ย กลางทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๓๓๐ ที่จุด ซึ่งอยูห างจากศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทาง
ทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๓๓๐ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับหวยเกษตรชัย ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
หวยเกษตรชัย ฝงเหนือ ที่ตั้งอยูตามแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเขาน้ําวิ่ง และศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค

๖
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ ฟากตะวันออก และโรงเรียนวัดประชาสรรค
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๕.๗ หมายเลข ๕.๘ และหมายเลข ๕.๙
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๕ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
จุดบรรจบระหวางเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒
กับ เสน ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับ ปลายเสน ตั้ง ฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูน ย กลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
๔.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๕ ฟากตะวั น ตก
และถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
๔.๘ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเกษตรชั ย
ฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก

๗
และเขาน้ําวิ่ง

๔.๙ ดานเหนือ

จดศู น ย วิ จั ย พื ช ไร น ครสวรรค ที่ ธ รณี ส งฆ วั ด สุ ข สํ า ราญ

ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
หวยเกษตรชัย ฝงเหนือ ที่ตั้งอยูตามแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
และศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๗.๔ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ทาอ อ น และบริ เ วณ
หมายเลข ๘.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเกษตรชั ย
ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ถนน อบจ. นว. ๑๒๒๐๙๓ ฟากตะวันตก และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ
ดานใต
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยเกษตรชัย ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๒๑ หมายเลข ๕.๒๗ และหมายเลข ๕.๒๘
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน

๘
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากกั บ ซอยสุ ข ใจ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงใต และซอยสุขใจ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยตะแคง
ฝงตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงตะวันตกและฝงใต และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนไม ป รากฏชื่ อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากศู น ย ก ลางถนนไม ป รากฏชื่ อ
เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
เสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับศูนยกลางถนนสาย ข ๒ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตกและฟากใต และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนไม ป รากฏชื่ อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากศู น ย ก ลางถนนไม ป รากฏชื่ อ
เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. นว. ๑๒๒๐๙๓ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
และแนวเขตผัง เมืองรวมดานตะวัน ออก ซึ่ง เปน เสน แบง เขตการปกครองระหวา งตําบลสุ ขสําราญ
กับตําบลลําพยนต

๙
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนแบง
เขตการปกครองระหวางตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบ
กับ ศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ที่จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. นว. ๑๒๒๐๙๓ ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นใต ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ
๑,๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนไม ป รากฏชื่ อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากศู น ย ก ลางถนนไม ป รากฏชื่ อ
เปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนนิ ค ม ซอยพิ เ ศษ ฟากตะวั น ตก และฟากใต
และถนน อบจ. นว. ๑๒๒๐๙๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานนิคม ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานนิคม ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ ฟากตะวั น ออก
และแขวงการทางนครสวรรคที่ ๒ (ตากฟา)
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดถนนบานนิคม ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. นว. ๑๒๒๐๙๓ ฟากตะวันตก

๑๐
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนแบง
เขตการปกครองระหวางตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบ
กับ ศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ที่จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนบานนิคม ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนแบง
เขตการปกครองระหวางตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบ
กับ ศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ที่จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๓๓ และหมายเลข ๕.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดหวยยายรี ฝงใต
ดานตะวันออก
จดหวยยายรี ฝงตะวันตก และเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก
ซึ่ง เปน เสน ตั้งฉากกั บ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๓๓๐ ที่จุด ซึ่งอยูหางจากศูน ยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันตก
และฝงใต และถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยยายรี ฝงตะวันออก
๕.๒ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑
บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปน ระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับริมฝงหวยยายรี ฝงเหนือ ที่จุดซึ่งริมฝงหวยยายรี ฝงเหนือ บรรจบกับริมฝงหวยสาธารณะ
ฝงตะวันออก

๑๑
ดานตะวันออก
จดหวยยายรี ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันตก
๕.๓ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
จุดบรรจบระหวางเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒
กับ เสน ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยตะแคง
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยตะแคง ฝงตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
จุดบรรจบระหวางเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒
กับ เสน ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดหวยตะแคง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันตก
๕.๕ เขาชอนทุเรียน
๕.๖ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นเหนื อ ซึ่ ง เป น เส น ตรงที่ ล ากจาก
จุดบรรจบระหวางเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๒
กับ เสน ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร

๑๒
ฝงตะวันออก

ดานตะวันออก

จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ

ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงตะวันตก
๕.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยเกษตรชัย ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานใต
จดหวยเกษตรชัย ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๕.๘ ดานเหนือ
จดหวยเกษตรชัย ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
หวยเกษตรชัย ฝงเหนือ ที่ตั้งอยูตามแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยเกษตรชัย ฝงใต
และศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๕.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
หวยเกษตรชัย ฝงเหนือ ที่ตั้งอยูตามแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐
เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๑๓
ดานใต
ดานตะวันตก

ฝงตะวันออก
๕.๑๐ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๕.๑๑ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๕.๑๒ เขาน้ําวิ่ง
๕.๑๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๕.๑๔ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๕.๑๕ เขาหมี
๕.๑๖ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก
๕.๑๗ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงใต
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเกษตรชั ย
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
จดหวยยายรี ฝงตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต
จดหวยยายรี ฝงตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
จดหวยตะแคง ฝงตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
จดหวยตะแคง ฝงตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
จดหวยยายรี ฝงตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
จดหวยยายรี ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันตก

๑๔

ฝงตะวันตก

๕.๑๘ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
จดหวยเกษตรชัย ฝงตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเกษตรชั ย

๕.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยเกษตรชั ย
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดหวยเกษตรชัย ฝงตะวันออก
๕.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต เสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยเกษตรชัย ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันออก
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันออกและฝงใต
ดานใต
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยยายรี ฝงตะวันตก
๕.๒๑ เขาไมปรากฏชื่อ
๕.๒๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยตะแคง
ฝงตะวันออกและฝงเหนือ และซอยศูนยวิจัย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดหวยตะแคง ฝงเหนือและฝงตะวันออก
๕.๒๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยตะแคง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงใต
และฝงตะวันตก
๕.๒๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงตะวันออก

๑๕

ฝงตะวันตก

ดานใต
ดานตะวันตก

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ

๕.๒๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงตะวันออกและฝงเหนือ
ดานใต
จดถนนเศรษฐกิจเกา ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดหวยสาธารณะ ฝงเหนือและฝงตะวันออก
๕.๒๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยสาธารณะ ฝงตะวันตกและฝงใต
ดานใต
จดถนนเศรษฐกิจเกา ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงใต
และฝงตะวันตก
๕.๒๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดหวยสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากเหนือ
๕.๒๘ ดานเหนือ
จดหวยสาธารณะ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากเหนือ
๕.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนนิคม ซอยพิเศษ ฟากใต เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงหวยหอม ฝงเหนือ และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงตะวันออกและฝงใต และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสน ขนานระยะ ๒๐ เมตร กับ ริม ฝ ง หว ยหอม ฝง ใต
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันตก

๑๖
๕.๓๐ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยตะแคง
ฝงเหนือและฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก และเสน ขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนบานนิคม ซอย ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันตก
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยตะแคง ฝงใตและฝงตะวันตก
๕.๓๑ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดหวยสาธารณะ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดหวยสาธารณะ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเศรษฐกิจเกา ฟากตะวันออก
๕.๓๒ ดานเหนือ
จดหวยสาธารณะ ฝงใตและฝงตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง ห ว ยสาธารณะ
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยสาธารณะ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนเศรษฐกิจเกา ฟากตะวันออก
๕.๓๓ ดานเหนือ
จดถนนบานนิคม ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนแบง
เขตการปกครองระหวางตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบ
กับ ศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ที่จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒
ดานตะวันตก
จดหวยหอม ฝงตะวันออก
๕.๓๔ ดานเหนือ
จดถนนบานนิคม ซอย ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดหวยหอม ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจากเสนแบง
เขตการปกครองระหวางตําบลสุขสําราญกับตําบลลําพยนต ที่จุดซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร

๑๗
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบ
กับ ศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ที่จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนบานนิคม ซอย ๒
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงหวยหอม ฝงตะวันตก
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ โรงเรียนวัดประชาสรรค
๖.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟา วิทยาเขตลพบุรี
๖.๓ โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์
๖.๔ ศูนยวิทยบริการเขต ๓ และโรงเรียนอนุบาลตากฟา
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ วัดประชาสรรค
๗.๒ ที่ธรณีสงฆวัดสุขสําราญ
๗.๓ วัดตากฟา
๗.๔ วัดสุขสําราญ
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
๘.๒ หมวดการทางตากฟาที่ ๑
๘.๓ องคการตลาดเพื่อการเกษตรอําเภอตากฟา
๘.๔ สนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟา และสํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา
๘.๕ สํานักงานเกษตรอําเภอตากฟา
๘.๖ ที่วาการอําเภอตากฟา ที่ทําการนิคมสรางตนเองอําเภอตากฟา สถานีตํารวจภูธรตากฟา
โรงเรียนอนุบาลตากฟา บานพักสถานีตํารวจตากฟา บานพักที่ทําการนิคมสรางตนเองอําเภอตากฟา
หอประชุมชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอตากฟา ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอตากฟา
และชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอําเภอตากฟา
๘.๗ การประปาเทศบาลตํ า บลตากฟ า งานบรรเทาสาธารณะภั ย ตํ า บลตากฟ า
และบานพักที่ทําการประปาเทศบาลตําบลตากฟา

๑๘
๘.๘
๘.๙
๘.๑๐
๘.๑๑
๘.๑๒
๘.๑๓

โรงพยาบาลตากฟา
ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาตากฟา และที่ทําการไปรษณียตากฟา
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ
แขวงการทางนครสวรรคที่ ๒ (ตากฟา)

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟา 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 ซอยเขาหมี ๒ และซอยปาสัก
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ที่บริเวณหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร บรรจบกั บ ซอยเขาหมี ๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเขาหมี ๒ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต ต ามแนวซอยเขาหมี ๒ ระยะประมาณ
๑,๐๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร บรรจบกับซอยปาสัก
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยปาสัก ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๓๐
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร
จนบรรจบกับซอยเขาหมี ๒ (ถนนสาย ก ๑) ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตแ ละทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑
และซอยเขาหมี ๒ (ถนนสาย ก ๑) ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร
บรรจบกับซอยเขาหมี ๔ (ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณหางจากซอยเขาหมี ๔ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเขาหมี ๔ (ถนนสาย ก ๔)
ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเขาหมี ๔ และถนนไมปรากฏชื่อ
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเขาหมี ๔

๒
ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวซอยเขาหมี ๔ ระยะประมาณ ๑,๖๑๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๓๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๕ เปน ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยโคงพัฒ นา ซอย ๖
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยโคงพัฒนา ซอย ๖ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒)
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตตามแนวถนนสาย ข ๒
ระยะประมาณ ๑,๒๖๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๓๒ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๑๔๕ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๑ ที่บ ริเวณหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๔๕ ที่บริเวณถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๑) บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๔๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนไม ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ใต
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ที่บริเวณหางจากซอยโคงพัฒนา ซอย ๖
(ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น )
ที่บริเวณหางจากซอยโคงพัฒนา ซอย ๖ (ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้ อ งที่ ต าบลสุ ข ส าราญ ต าบลพุ น กยู ง และต าบลตากฟ้ า อ าเภอตากฟ้ า จั ง หวั ด นครสวรรค์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา และการด ารงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ชนบท ในด้ า น
การใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะ
และสภาพแวดล้ อม ทั้งนี้ เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ของการผั งเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

