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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย 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 ในท้องที่ตาบลตาสัง ตาบลเจริญผล ตาบลบางตาหงาย
และตาบลท่างิ้ว อาเภอบรรพตพิสัย 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) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองบรรพตพิสัยให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง
การศึกษา และการคมนาคมขนส่งของอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และพาณิ ช ยกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจในอนาคต
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการเกษตร และคลังสินค้าพืชผลการเกษตร
(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 ๑.๑๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑ ถึ ง หมายเลข ๒.๕ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๔๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๕ 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
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(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) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๒) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ 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
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๙) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๑๐) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
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 สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภท ๑ ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือโรงแรมประเภท ๒ ที่ไม่ใช่
อาคารขนาดใหญ่ และตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) ก าจั ด มู ล ฝอยหรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล เว้ น แต่ ที่ ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากเขตที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่นน้อยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๘๒ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๕) กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๗) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗๓ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๒ 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
เกษตรกรรมหรื อ สาธารณประโยชน์ เ ท่ า นั้ น และห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗๓ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๔
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าปิง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่ น้ าปิ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ เมตร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง คลองสองหน่ อ คลองกระถิ น
คลองมะเดื่อ คลองตั้วเกา คลองตาคลาย คลองหวายน้า คลองน้าโจน บึงบอน (ท่างิ้ว) บึงบอน
(หูกวาง) บึงตาหงายใต้ บึงชุมแสง บึงเจ๊ก บึงบัว และบึงหลังบ้าน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานตามสภาพ
ธรรมชาติของคลองสองหน่อ คลองกระถิน คลองมะเดื่อ คลองตั้วเกา คลองตาคลาย คลองหวายน้า
คลองน้ าโจน บึ ง บอน (ท่ า งิ้ ว ) บึ ง บอน (หู ก วาง) บึ ง ตาหงายใต้ บึ ง ชุ ม แสง บึ ง เจ๊ ก บึ ง บั ว
และบึงหลังบ้านไม่น้ อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ า
การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกาแพง
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 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ข ถนนสาย ค ๑ และถนนสาย ค ๒ ตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการ
ตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(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 ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๔

๖

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง
ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว)
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
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๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ
ที่ทําดวยไมของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น
ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
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พาณิชยกรรมและ
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๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน
๖๓

๖๔
๖๕
๖๖

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง 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 และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว
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๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ
บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม
เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา
เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
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๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือ
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร
อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว
ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
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 (เฉพาะการผลิตสินคาพื้นเมือง
และของชํารวย)
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
๙๔ 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

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

ชนบทและเกษตรกรรม

ได
ได
ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

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

ลําดับที่
ได
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวั น ตก
และโรงเรียนเยาวชนพัฒนา
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎี ก า
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๒๐ และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล และบริเวณหมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวั น ตก และเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎี ก า
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๒๐ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวั น ตก
และสถานีตํารวจภูธรบรรพตพิสัย โรงพยาบาลบรรพตพิสัย และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ

๒
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๑.๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันออก
๑.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก และวัดบึงราษฎร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล และบริเวณหมายเลข ๗.๒๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๑.๗ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บริ มฝ งแม น้ํา ปง ฝง ใต
และถนนนิรุติธรรมธร ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒
ที่จุดซึ่งศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ บรรจบกับถนนสาย ข
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวันออก ฟากเหนือ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ วัดสมเสี้ยว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดสมเสี้ยว)
และที่วาการอําเภอบรรพตพิสัย
๑.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวั น ตก
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบรรพตพิสัย

๓
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนนิรุติธรรมธร ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ และซอยเทศบาล ๕๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนสาย ก ๕
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดซอยเทศบาล ๔๔ ฟากตะวั น ตก ถนนสาย ก ๕
ฟากตะวันตก และซอยเทศบาล ๕๐ ฟากใต
ดานใต
จดถนนสาย ข ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๕ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองน้ํ า โจน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย โรงเรียนบานบึงราษฎร หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ ๑ แขวงการทาง
นครสวรรคที่ ๑ และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย

๔
๒.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนวัดเจริญผล วัด เจริญผล และเส น ขนานระยะ
๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๕
ดานใต
จดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๘๒
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดซอยเทศบาล ๔๔ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใตและฟากตะวันออก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันตก และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขาบรรพตพิสัย
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๒ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองกระถิ น
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวั ด เจริ ญ ผล ซอยเทศบาล ๒๑ ฟากตะวั น ออก
และถนนเพ็ญศิริพัฒนา ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑๐.๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากใต และที่ทําการ
ไปรษณียบรรพตพิสัย
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก

๕
ดานใต

จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๑๑๘๒
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสองหนอ ฝงใต
และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นว. ๔๐๓๑ ฟากตะวันออก และเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
๔.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสองหนอ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ มฝ งคลองสาธารณะ
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ วัดศรัทธาราม
โรงเรียนวัดศรัทธาราม และถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองน้ํ า โจน
ฝงตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ บรรจบกับคลองสาธารณะ
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับเสนขนานเปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวั น ออก และเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

๖
๔.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงใต
และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย
และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ บรรจบกับคลองสาธารณะ
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับเสนขนานเปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต และเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวัน ตก และทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันตกและฟากใต
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองมะเดื่ อ
ฝงตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๖.๒๒ หมายเลข ๖.๒๕ หมายเลข ๖.๒๖
หมายเลข ๖.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล และบริเวณหมายเลข ๗.๑๓
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๖ ดานเหนือ
จดหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองมะเดื่ อ
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉาก
กับ ศูน ย กลางทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุด ซึ่ง อยูห างจากศูน ยก ลางทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบกับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตก

๗
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตาสังกับตําบลบานแดน
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๙.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ บรรจบกับคลองสาธารณะ
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับ เสน ขนานเปน ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๘๔
ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวั น ออก และเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๔.๘ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ตก
และสํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาบรรพตพิสัย
ดานใต
จดวัดมงคลสถิตย โรงเรียนวัดมงคลสถิต และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางตาหงาย
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
๔.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทางิ้ว สํานักงานเกษตรอําเภอบรรพตพิสัย และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางิ้ว
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตาคลาย
ฝง ตะวัน ออก วัดท างิ้ว โรงเรียนวัด ทางิ้ว และเขตผัง เมืองรวมดานตะวัน ตก ซึ่ง เปนเสน แบงเขต
การปกครองระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลบานแดน

๘
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ
๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบรรพตพิสัยกับอําเภอเกาเลี้ยว
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๖.๓๒ หมายเลข ๖.๓๔ หมายเลข ๖.๓๕
หมายเลข ๖.๓๖ หมายเลข ๖.๓๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองตั้วเกา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๓
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตาคลาย
ฝงตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก
และที่ธรณีสงฆวัดมงคลสถิต
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต และถนนสาย ข
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดบึงบอน (หูกวาง)
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข
และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองตั้วเกา ฝงตะวันออก

๙
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝง ตะวัน ตกและฝ ง ใต และเขตปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีก ากํา หนดเขตที่ดิ น
ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันตก และเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบรรพตพิสัย
กับอําเภอเกาเลี้ยว
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวั น ออก
และที่ธรณีสงฆวัดวิวิตตาราม
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๖.๔๑ หมายเลข ๖.๔๓ หมายเลข ๖.๔๔
หมายเลข ๖.๔๕ หมายเลข ๖.๔๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล และบริเวณ
หมายเลข ๗.๔๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนนิรุติธรรมธร ฟากใต และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนนิรุติธรรมธร ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลหูกวาง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากเหนือและฟากตะวันออก
และเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒
บรรจบกับถนนสาย ข
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตาคลาย
ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานหนองน้ําเขียว บานอางทอง
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลอางทอง
ดานตะวันตก
จดถนนบานหนองน้ําเขียว - บานอางทอง ฟากตะวันออก
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ฟากตะวันตก

๑๐
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลหูกวาง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๘๒ บึงบอน (หูกวาง) และถนนสาย ข ฟากตะวันออก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดมงคลสถิตย วัดมงคลสถิตย และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางตาหงาย
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากตะวันตกและฟากใต
เขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบรรพตพิสัยกับอําเภอเกาเลี้ยว
โรงเรียนวัดวินิตตาราม และวัดวินิตตาราม
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบรรพตพิสัยกับอําเภอเกาเลี้ยว
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
วัดวิวิตตาราม และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนบานหนองน้ําเขียว - บานอางทอง ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลอางทอง
ดานตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น ขนานระยะ
๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบานหนองน้ําเขียว - บานอางทอง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๔๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๖ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสองหนอ ฝงใต
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔

๑๑
บรรจบกับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับริมคลองสองหนอ ฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒ หมายเลข ๖.๓ หมายเลข ๖.๔ หมายเลข ๖.๘
หมายเลข ๖.๑๑ หมายเลข ๖.๑๒ หมายเลข ๖.๑๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
และบริเวณหมายเลข ๗.๔ หมายเลข ๗.๕ และหมายเลข ๗.๑๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสองหนอ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นว. ๔๐๓๑ ฟากตะวันตก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลคลองสองหนอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาสัง ถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
และฟากตะวั น ตก และเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น
ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงเรียนวัดจันทรทอง
และวัดดงปาจันทร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๑ หมายเลข ๖.๕ หมายเลข ๖.๖ หมายเลข ๖.๗
หมายเลข ๖.๑๐ หมายเลข ๖.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล และบริเวณ
หมายเลข ๗.๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงตะวันออก
๕.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงตะวันตก
๕.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออกและฟากใต
เสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองตาคลาย ฝงตะวันตก และเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองตั้วเกา ฝงตะวันตก
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

๑๒
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลอางทอง และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนน
บานหนองน้ําเขียว - บานอางทอง และเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองตาคลาย ฝงเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน
๕.๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๓ เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข และบึงบอน (หูกวาง)
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๘๒
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลหูกวาง และตําบลทางิ้วกับตําบลอางทอง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองตั้วเกา ฝงตะวันออก
๖. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๖.๑ ถึ งหมายเลข ๖.๔๗ ที่กํ าหนดไวเ ปน สีเขี ยวมีก รอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในทองที่อําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๔๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ดานเหนือ
จดคลองสองหนอ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นว. ๔๐๓๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองสองหนอ ฝงใต
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับคลองสองหนอ ฝงใต
๗.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท นว. ๔๐๓๑ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดคลองสองหนอ ฝงตะวันตกและฝงเหนือ และคลองน้ําโจน
ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับคลองน้ําโจน ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ

๑๓
๗.๓ ดานเหนือ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

จดคลองสองหนอ ฝงใต
จดคลองสาธารณะ ฝงตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองน้ํ า โจน

ฝงตะวันออก
๗.๔ บึงบัว
๗.๕ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับคลองสองหนอ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงเหนือ
และฝงตะวันออก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงตะวันตก
และฝงใต
๗.๖ บึงเจก
๗.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันออก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันตก
และทางหลวงชนบท นว. ๔๐๓๑ ฟากตะวันออก
๗.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ บรรจบกับคลองสาธารณะ
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับเสนขนานเปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ดานใต
จดคลองกระถิน ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๗.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงใต

๑๔
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ บรรจบกับคลองสาธารณะ
ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับเสนขนานเปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๗.๑๐ บึงหลังบาน
๗.๑๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันตก
๗.๑๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองมะเดื่อ ฝงตะวันตก
๗.๑๓ บึงชุมแสง
๗.๑๔ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต เสน ขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันออก เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงเหนือ
และฝงตะวันตก และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงตะวันตก
เสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงใต และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
ฟากตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองกระถิน ฝงเหนือ
และเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองน้ําโจน ฝงตะวันตก
๗.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใตและฟากตะวันตก และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานใต
จดแมน้ําปง ฝงตะวันออกและฝงเหนือ

๑๕
ดานตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบ
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔
เปนระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนถึงกึ่งกลางแมน้ําปง ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลตาสังกับตําบลบานแดน
๗.๑๖ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๑๗ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองกระถิน ฝงตะวันตก และแมน้ําปง ฝงเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
และฝงเหนือ
๗.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก และเสน ขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบรรพตพิสัยกับอําเภอเกาเลี้ยว
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปง ฝงตะวันออก และคลองกระถิน ฝงตะวันออก
๗.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันตก
๗.๒๑ สวนเฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิติ์ พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (เกาะกลางแมน้ําปง)
๗.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันออกและฝงเหนือ และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงใต
และฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงตะวันตก

๑๖
๗.๒๓ ดานเหนือ
จดแมน้ําปง ฝงใตและฝงตะวันตก
ดานตะวันออก
จดถนนนิรุตติธรรม ฟากตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๒ เมตร กับแมน้ําปง ฝงใต
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
๗.๒๔ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๒๕ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลบานแดน
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปง ฝงตะวันตก และคลองตั้วเกา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเสนขนานระยะ
๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
๗.๒๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนนิรุติธรรมธร ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองตั้วเกา ฝงตะวันออก และแมน้ําปง ฝงใตและฝงตะวันออก
๗.๒๗ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๒๘ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลบานแดน
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตาคลาย
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองตาคลาย ฝงตะวันออก
๗.๒๙ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๓๐ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากตะวันออกและฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตาคลาย
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองตาคลาย ฝงใต
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตาคลาย
ฝงตะวันตก

๑๗
๗.๓๑ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๓๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงเหนือ
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงใต
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
๗.๓๓ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๓๔ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันออก และเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบรรพตพิสัย
กับอําเภอเกาเลี้ยว
ดานใต
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองหวายน้ํ า
ฝงตะวันตก ฝงใต และฝงตะวันออก
ดานตะวันตก
จดบึ ง ตาหงายใต และเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร
กับริมฝงคลองหวายน้ํา ฝงเหนือ ฝงตะวันตก และฝงใต
๗.๓๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตั้ ว เกา
ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลอางทอง
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๒๐ เมตร กั บ ริ ม ฝ ง คลองตั้ ว เกา
ฝงตะวันตก
๗.๓๖ บึงบอน (ทางิ้ว)
๗.๓๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปง ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทางิ้วกับตําบลหูกวาง
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐ เมตร กับริมฝงแมน้ําปง ฝงตะวันตก
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๑๘
๗.๓๘ บึงบอน (หูกวาง)
๗.๓๙ เกาะกลางแมน้ําปง
๗.๔๐ บึงตาหงายใต
๘. ที่ดิน ในบริ เวณหมายเลข ๘.๑ ถึง หมายเลข ๘.๑๑ ที่ กํา หนดไวเป น สี เขี ยวมะกอก
ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ โรงเรียนวัดจันทรทอง
๘.๒ โรงเรียนวัดศรัทธาราม
๘.๓ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา
๘.๔ โรงเรียนวัดตาสังใต
๘.๕ โรงเรียนวัดเจริญผล
๘.๖ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย และโรงเรียนบานบึงราษฎร
๘.๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดสมเสี้ยว)
๘.๘ โรงเรียนวัดทางิ้ว
๘.๙ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
๘.๑๐ โรงเรียนวัดมงคลสถิต
๘.๑๑ โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๑ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ วัดดงปาจันทร
๙.๒ วัดศรัทธาราม
๙.๓ วัดตาสังใต
๙.๔ วัดเจริญผล
๙.๕ วัดทางิ้ว
๙.๖ วัดสมเสี้ยว
๙.๗ วัดบึงราษฎร
๙.๘ ที่ธรณีสงฆวัดมงคลสถิต
๙.๙ วัดมงคลสถิต
๙.๑๐ ที่ธรณีสงฆวัดวิวิตตาราม
๙.๑๑ วัดวิวิตตาราม

๑๙
๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๑๐.๑ โรงพยาบาลสงเริมสุขภาพตําบลคลองสองหนอ
๑๐.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาสัง
๑๐.๓ สถานีตํารวจภูธรบรรพตพิสัย โรงพยาบาลบรรพตพิสัย และที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเจริญผล
๑๐.๔ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบรรพตพิสัย
๑๐.๕ สถานีขนสงอําเภอบรรพตพิสัย
๑๐.๖ หมวดการทางบรรพตพิสัยที่ ๑ แขวงการทางนครสวรรคที่ ๑ และที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย
๑๐.๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาบรรพตพิสัย
๑๐.๘ ที่วาการอําเภอบรรพตพิสัย
๑๐.๙ ที่ทําการไปรษณียบรรพตพิสัย
๑๐.๑๐ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบรรพตพิสัย
๑๐.๑๑ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางิ้ว
๑๐.๑๒ สํานักงานเกษตรอําเภอบรรพตพิสัย
๑๐.๑๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทางิ้ว
๑๐.๑๔ สํานักงานเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย
๑๐.๑๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางตาหงาย

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปน ถนนเดิมถนนไม ป รากฏชื่อ กําหนดใหขยายเขตทางเริ่ม ตน จาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๐๘๔ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใตตามแนว
ถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมถนนไมปรากฏชื่อ กําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๗๓ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๖๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมถนนไมปรากฏชื่อ กําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๐๗๓ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๖๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปน ถนนเดิมถนนไม ป รากฏชื่อ กําหนดใหขยายเขตทางเริ่ม ตน จาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔

๒
ระยะประมาณ ๒,๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑
ถนนสาย ก ๕ เป น ถนนเดิ ม กํ า หนดให ข ยายเขตทาง คื อ ซอยเทศบาล ๓๘
และถนนไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวซอยเทศบาล ๓๘ ระยะประมาณ ๑,๓๑๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาล ๓๒ และซอยเทศบาล ๕๐
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตน จากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตต ามแนวซอยเทศบาล ๓๒ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตก
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวซอยเทศบาล ๕๐ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕)
ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล ๓๘ (ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยเทศบาล ๓๘ (ถนนสาย ก ๕) และถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕)
ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ที่บริเวณหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓ ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท
นว. ๔๐๓๑ ที่บริเวณหางจากทางหลวงชนบท นว. ๔๐๓๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนชนบท นว. ๔๐๓๑ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๗๓ ที่บ ริเวณหางจากทางหลวงชนบท นว. ๔๐๓๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๑๐๗๓ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๗๓
ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร บรรจบ

๓
กับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณหางจาก
ถนนไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ก ๔ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละทิ ศ ใต
ระยะประมาณ ๑,๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณหางจาก
ถนนไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘๔ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘๔
ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒
ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล ๓๒ (ถนนสาย ข) บรรจบกับทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๑๑๘๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘๒ ระยะประมาณ
๗๒๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๙ ก
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