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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

----------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒   ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งไดแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๑๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เทศบาลนครปากเกร็ด โดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 
จึงออกเทศบัญญัตินี้ไวดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และใหสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองที่ตามขอ ๓ 
  ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้      

 (๑) บริเวณที่ ๑  หมายความวา   พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๐ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
   ๑.๑ ดานเหนือ  จดคลองบานใหม ฝงใต 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดถนนศรีสมาน ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
   ๑.๒ ดานเหนือ  จดถนนศรีสมาน ฟากใต 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับถนนปอปปูลา ที่จุดซ่ึง
ถนนปอปปูลาบรรจบกับถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศวันตะวันออก เปนระยะ ๑,๑๕๐ 
เมตร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี 
   ๑.๓ ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
และโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ 
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    ดานตะวันออก   จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนน   ติวานนท 
    ดานใต   จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ 
    ดานตะวันตก  จดถนนสุขาประชาสรรค ๒ ฟากตะวันออกวัด
บางพูดใน และโรงเรียนวัดบางพูดในวิทยา   
   ๑.๔ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่ งอยูหางจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประชาชื่น เปนระยะ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ บรรจบ
กับถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
เปนระยะ ๖๕๐ เมตร และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดเสนต้ังฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏ
ชื่อ ที่จุดซึ่งถนนปอปปูลา บรรจบกับถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน
สาธารณะไมปรากฏชื่อเปนระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ฟาก
ตะวันออก และทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ฟากตะวันออก 
   ๑.๕ ดานเหนือ  จดเสนตรงท่ีตอตรงจากเสนขนานระยะ 
๒๐๐ เมตรกับศูนยกลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนประชาช่ืน ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เปนระยะ ๔๐๐ เมตร 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เปนระยะ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศนูยกลางถนนประชาชื่น 
    ดานตะวันตก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
   ๑.๖ ดานเหนือ  จดคลองบางพูด ฝงใต 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ดานตะวันตก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนบอนดสตรีท 
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   ๑.๗ ดานเหนือ  จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ 
    ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๙๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
    ดานใต   จดเสนต้ังฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจงวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนประชา
ชื่น เปนระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางถนนติวานนท 
   ๑.๘ ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
และโรงเรียนคลองเกลือ 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดเสนต้ังฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจงวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนประชา
ชื่น เปนระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๙๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
   ๑.๙ ดานเหนือ  จดเสนต้ังฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจงวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนประชา
ชื่น เปนระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
    ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๙๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
    ดานใต   จดคลองบางตลาด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๐๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางถนน ติวานนท 
   ๑.๑๐ ดานเหนือ  จดเสนต้ังฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจงวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนประชาชื่น เปนระยะ 
๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับถนนแจงวัฒนะ 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดคลองบางตลาด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๙๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
  (๒)  บริเวณที่ ๒ หมายความวา พ้ืนท่ีในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๑๒ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
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   ๒.๑ ดานเหนือ  จดถนนศรีสมาน ฟากใต 
    ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับถนนปอปปูลา ที่จุดซึ่ง
ถนนปอปปูลาบรรจบกับถนนบอนดสตรีท ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนปอปปูลา เปน
ระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนศรีสมาน ฟากใต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี และวัดเรือง
เวชมงคล 
    ดานใต   จด เ ส น ขนานระยะ  ๕๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบอนดสตรีท 
    ดานตะวันตก  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
                   ทั้งน้ี ยกเวนพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่กําหนดไวเปนบริเวณท่ี ๘ 
   ๒.๒ ดานเหนือ  จดคลองบางพูด ฝงใต 
    ดานตะวันออก  จดถนนสุขาประชาสรรค ๒ ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ 
    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันออก และวัดเกาะบางพูด (วัดเกาะพญาเจง)                     
   ๒.๓   ดานเหนือ  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนบอนดสตรีท 

 ดานตะวันออก  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
และกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ตําบลบางพูด ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด และตําบลทา
ทราย อําเภอเมืองนนทบรุี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๔ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต 
    ดานตะวันออก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันออก อาคาร
รังวัด กรมที่ดิน สํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด และวัดผาสุกมณีจักร 
  ทั้งน้ี ยกเวนพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ ที่กําหนดไวเปนบริเวณที่ ๗, หมายเลข 
๘.๑๕ ที่กําหนดไวเปนบริเวณท่ี ๘ และหมายเลข ๙.๔ ที่กําหนดเปนบริเวณท่ี ๙ 
   ๒.๕ ดานเหนือ   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต 
    ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับถนนปอปปูลา ที่จุดซึ่ง
ถนนปอปปูลาบรรจบกับถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนปอปปูลา 
เปนระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝงเหนือ 
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    ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก 
   ๒.๖ ดานเหนือ  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ดานตะวันออก  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   ๒.๗ ดานเหนือ  จดคลองบางพูด ฝงใต 
    ดานตะวันออก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนบอนดสตรีท 
    ดานใต   จดกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
และกองกํากับการ ๓ กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ดานตะวันตก  จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ ตําบลบางพูด ตําบล
ปากเกร็ด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด และตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ .ศ. 
๒๕๔๙ 
                     ๒.๘ ดานเหนือ   จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
    ดานตะวันออก  จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ ตําบลบางพูด ตําบล
ปากเกร็ด ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด และตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ .ศ. 
๒๕๔๙ 
    ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนติวานนท 
   ๒.๙ ดานเหนือ  จดคลองบางพูด ฝงใต 
    ดานตะวันออก  จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ ตําบลบางพูด ตําบล
ปากเกร็ด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด และตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ .ศ. 
๒๕๔๙ 
    ดานใต   จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับถนนแจงวัฒนะ ที่จุดซ่ึงอยู
หางจากถนนติวานนท บรรจบกับถนนแจงวัฒนะ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจงวัฒนะ
เปนระยะ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝงใต 
  ทั้งน้ี ยกเวนพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๗  กําหนดไวเปนบริเวณท่ี ๗ 
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   ๒.๑๐ ดานเหนือ  จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ  
    ดานตะวันออก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนติวานนท     
    ดานใต   จดสถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด 
สถานสงเคราะหแรกรับเด็กชายบานปากเกร็ด ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือคนตาบอด ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด สถาน
สงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา (หญิง) ปากเกร็ด สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและ
ปญญา (ชาย) ปากเกร็ด ศูนยสุขภาพสงเคราะหจังหวัดนนทบุรี ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรก
รับคนไรที่พ่ึงนนทบุรี 
    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
ลัดเกร็ด ฝงตะวันออก และวัดสนามเหนือ 
                    ทั้งน้ี ยกเวนพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑๐ ทีก่ําหนดไวเปนบริเวณท่ี ๗  
   ๒.๑๑ ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ดานตะวันออก  จดถนนเล่ียงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก 
และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนติวานนท 
    ดานใต   จดคลองบางตลาด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดกรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน 
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห โครงการชลประทานนนทบุรี 
โรงเรียนชลประทานวิทยา วัดชลประทานรังสฤษฏ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนติวา
นนท และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนติวานนท 
บรรจบกับถนนแจงวัฒนะ ฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจงวัฒนะ เปนระยะ ๗๕๐ เมตร 
   ๒.๑๒ ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑ ,๙๐๐  เมตร  กับ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
    ดานใต   จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ 
    ดานตะวันตก  จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ ตําบลบางพูด ตําบล
ปากเกร็ด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด และตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ .ศ. 
๒๕๔๙ 

  (๓)  บริเวณที่ ๓ หมายความวา พ้ืนท่ีในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง ๓.๑๑ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
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   ๓.๑ ดานเหนือ  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนบอนดสตรีท และเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

    ดานตะวันออก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันออก 
   ๓.๒ ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
    ดานตะวันออก  จดถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ดานตะวันตก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนยกลางถนนบอนดสตรีท 
   ๓.๓ ดานเหนือ  จด เ ส น ขนานระยะ  ๕๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
    ดานตะวันออก  จดเสนต้ังฉากกับถนนสาธารณะไมปรากฏ

ชื่อที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ บรรจบกับทางพิเศษสายบางปะอิน -ปากเกร็ด ฟากตะวันออกไป
ทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๖๕๐ เมตร 

    ดานใต   จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ดานตะวันตก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก 

    ๓.๔   ดานเหนือ  จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ 

 ดานตะวันออก    จดซอยข จ ร เ น ติ ยุ ท ธ  ฟากตะ วั น ต ก 
สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่ีวาการอําเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลปากเกร็ด และงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ดานใต   จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองท่ีตําบลคลองขอย 
ตําบลบางพลับ ตําบลคลองพระอุดม ตําบลบางตะไนย ตําบลออมเกร็ด ตําบลปากเกร็ด ตําบลทาอิฐ 
อําเภอปากเกร็ด ตําบลบางรักพัฒนา ตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง ตําบลบางรักนอย ตําบลบาง
กราง ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางเขน ตําบลสวนใหญ ตําบลบางไผ ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี 
และตําบลบางขนุน ตําบลบางสีทอง ตําบลบางขุนกอง ตําบลบางคูเวียง ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา ฝงตะวันออก 

 ๓.๕   ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางสวนในทองที่ตําบลคลองขอย 
ตําบลบางพลับ ตําบลคลองพระอุดม ตําบลบางตะไนย ตําบลออมเกร็ด ตําบลปากเกร็ด ตําบลทาอิฐ 
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อําเภอปากเกร็ด ตําบลบางรักพัฒนา ตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง ตําบลบางรักนอย ตําบลบาง
กราง ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางเขน ตําบลสวนใหญ ตําบลบางไผ ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี 
และตําบลบางขนุน ตําบลบางสีทอง ตําบลบางขุนกอง ตําบลบางคูเวียง ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย 
จงัหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดบอ โรงเรียนวัดบอ  (นันทวิทยา) และโรงเรียนปากเกร็ด 

  ดานตะวันออก  จดถนนติวานนท ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ  เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนติวานนท และวัดสนามเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํา

เจาพระยา ฝงตะวันออก 
 ๓.๖ ดานเหนือ  จด เ ส น ขนานระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนยกลางถนนติวานนท  และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ 
  ดานตะวันออก  จดคลองบางพูด  ฝงตะวันตก 
  ดานใต   จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง 

ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ตําบลคลองขอย 
ตําบลบางพลับ ตําบลคลองพระอุดม ตําบลบางตะไนย ตําบลออมเกร็ด ตําบลปากเกร็ด ตําบลทาอิฐ 
อําเภอปากเกร็ด ตําบลบางรักพัฒนา ตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง ตําบลบางรักนอย ตําบลบาง
กราง ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางเขน ตําบลสวนใหญ ตําบลบางไผ ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี 
และตําบลบางขนุน ตําบลบางสีทอง ตําบลบางขุนกอง ตําบลบางคูเวียง ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และถนนติวานนท ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก  จดสํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่วาการ
อําเภอปากเกร็ด  โรงพยาบาลปากเกร็ด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด และ
ซอยขจรเนติยุทธ ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ดานเหนือ  จดคลองบางพูด  ฝงใต 
  ดานตะวันออก  จดเสนต้ังฉากกับถนนแจงวัฒนะ ที่ซึ่งอยู

หางจากถนนติวานนท บรรจบกับถนนแจงวัฒนะ ฟากใต ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจงวัฒนะเปน
ระยะ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝงใต 

  ดานใต   จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ดานตะวันตก  จดถนนติวานนท ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ดานเหนือ  จดคลองบางพูด ฝงใต 
  ดานตะวันออก  จดถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันตก 
  ดานใต   จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ดานตะวันตก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนยกลางถนนบอนดสตรีท 
 ๓.๙ ดานเหนือ  จดคลองบางพูด ฝงใต 
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  ดานตะวันออก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนบอนดสตรีท 

  ดานใต   จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ดานตะวันตก  จดถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๐ ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ดานตะวันออก  จดเสนตั้งฉากกับถนนแจงวัฒนะ ที่จุดซ่ึงอยู

หางจากถนนติวานนท  บรรจบกับถนนแจงวัฒนะ  ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนแจง
วัฒนะเปนระยะ ๗๕๐ เมตร  เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนแจงวัฒนะ  และเสนขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนติวานนท 

  ดานใต   จดวัดชลประทานรังสฤษฏ 
  ดานตะวันตก  จดถนนติวานนท ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๑ ดานเหนือ  จดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอปากเกร็ด 

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห และโครงการชลประทานนนทบุรี 
  ดานตะวันออก  จดกรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน 

สํานักงานประถมศึกษาอําเภอปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห โครงการชลประทานนนทบุรี 
และเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนติวานนท 

  ดานใต   จดคลองบางตลาดฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก  จดถนนติวานนท ฟากตะวันออก 

  (๔) บริเวณที่ ๔  หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๓ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
   ๔.๑ ดานเหนือ  จดเสนตรงท่ีตอตรงจากเสนขนานระยะ 
๒๐๐ เมตรกับศูนยกลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนประชาช่ืน ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เปนระยะ  ๗๐๐ เมตร 
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่นเปนระยะ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนประชาชื่น 
    ดานตะวันตก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
   ๔.๒ ดานเหนือ  จดเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟาก
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ตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เปนระยะ ๑๕๐ เมตร   
    ดานตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ 
    ดานตะวันตก  จด เ ส น ขนานระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนยกลางถนนประชาชื่น 
                     ๔.๓ ดานเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
           
    ดานตะวันออก  จดถนนสุขาประชาสรรค ๒ ฟากตะวันตก 
    ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ และวัดบางพูดนอก 
    ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา 
  ทั้งน้ี ยกเวนพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่กําหนดไวเปนบริเวณท่ี ๘  
  (๕)  บริเวณท่ี ๕  หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๕ 
   ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต และเสน
ตรงที่ตอตรงจากถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองบางพูดบรรจบกับถนนประชาชื่น 
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนประชาชื่น เปนระยะ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ ฟากใต ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ 
บรรจบกับถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะไม
ปรากฏชื่อเปนระยะ ๖๕๐ เมตร 
   ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
ประชาชื่น 
   ดานใต   จดคลองบางพูด ฝงเหนือ 
   ดานตะวันตก  จดเสนต้ังฉากกับถนนปอปปูลา ที่จุดซึ่งถนนปอปปู
ลาบรรจบกับถนนบอนดสตรีท ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนปอปปูลาเปนระยะ 
๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด  ฝงเหนือ 
  (๖) บริเวณท่ี ๖  หมายความวา พ้ืนท่ีในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึง ๖.๔ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
   ๖.๑ ที่ดินบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ 
เมตร กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา 
   ๖.๒ ที่ดินบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ 
เมตร กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา 
  ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๙ หมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไวเปนบริเวณท่ี ๘ 
   ๖.๓ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี 



130 
 

   ๖.๔ ที่ดินบริเวณสองฝงแมน้ําลัดเกร็ด ซึ่งเปนเสนขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริม
ฝงแมน้ําลัดเกร็ด 
  ทั้งน้ี ยกเวนพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑๓ ที่กําหนดไวเปนบริเวณท่ี ๘ 
  (๗)  บริเวณที่ ๗ หมายความวา พ้ืนท่ีในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึง ๗.๑๔ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
   ๗.๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน 
   ๗.๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ 
   ๗.๓ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
   ๗.๔ โรงเรียนวัดกู (นันทาภิวัฒนวิทยา) 
   ๗.๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี ๑๑๖ 
   ๗.๖ โรงเรียนวัดบางพูดในวิทยา 
   ๗.๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 
   ๗.๘ โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) 
   ๗.๙ โรงเรียนปากเกร็ด 
   ๗.๑๐ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 
   ๗.๑๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
          ๗.๑๒ โรงเรียนคลองเกลือ 
             ๗.๑๓ โรงเรียนชลประทานวิทยา 
   ๗.๑๔ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห                          
  (๘)  บริเวณที่ ๘ หมายความวา พ้ืนท่ีในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึง ๘.๑๖ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
   ๘.๑  วัดโพธิ์ทองบน 
   ๘.๒  วัดชองลม 
   ๘.๓  วัดสลักเหนือ 
   ๘.๔  วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) 
   ๘.๕  วัดหงษทอง 
   ๘.๖  วัดโพธิ์บานออย 
   ๘.๗  วัดกู (วัดพระนางเรือลม) 
   ๘.๘  วัดบางพูดนอก 
   ๘.๙  วัดเกาะบางพูด (วัดเกาะพญาเจง) 
   ๘.๑๐  วัดบางพูดใน 
   ๘.๑๑  วัดบอ 
   ๘.๑๒  วัดสนามเหนือ 
   ๘.๑๓  วัดกลางเกร็ด 
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   ๘.๑๔  วัดชลประทานรังสฤษฏ 
   ๘.๑๕  วัดผาสุกมณีจักร 
     ๘.๑๖  วัดเรืองเวชมงคล 
  (๙) บริเวณที่ ๙  หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึง ๙.๘ มีรายการ
ดังตอไปน้ี 
   ๙.๑  สถานียอยบางพูด การไฟฟานครหลวง 
   ๙.๒  กองผลิตภัณฑคอนกรตี ฝายกอสรางงานโยธา การไฟฟานครหลวง 
   ๙.๓  สํานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่วาการอําเภอปากเกร็ด โรงพยาบาล      
ปากเกร็ด และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด 
   ๙.๔  อาคารรังวัด กรมที่ดิน และสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด 
   ๙.๕  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

๙.๖  กองกํากับการ ๓ กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ๙.๗  สถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด  สถานสงเคราะหแรกรับ

เด็กชายบานปากเกร็ด ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตา
บอด ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด สถานสงเคราะหเด็กออน
พิการทางสมองและปญญา  สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถานสงเคราะหเด็ก
พิการทางสมองและปญญา (หญิง) ปากเกร็ด สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (ชาย) ปาก
เกร็ด ศูนยสุขภาพสงเคราะหจังหวัดนนทบุรี  ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรกรับคนไรที่พ่ึง
นนทบุรี 
    ๙.๘  กรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน สํานักงานประถมศึกษา
อําเภอปากเกร็ด และโครงการชลประทานนนทบุรี 
   ท้ังนี้ บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔ บริเวณท่ี ๕ บริเวณที่ ๖ บริเวณที่ 
๗ บริเวณท่ี ๘ และบริเวณท่ี ๙ ปรากฏรายละเอียดตามแผนท่ีทายเทศบัญญัตินี้ 

 ขอ ๔ ใหกําหนดพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีทายเทศบัญญัตินี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท 
ดังตอไปน้ี 
  (ก) ภายในบริเวณท่ี ๑ หามบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปน้ี 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท 
ชนิด หรือจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน 
   (๒) สถานท่ีบรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซและสถานท่ีจําหนาย
อาหารท่ีใชกาซ 
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   (๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนาย ขาย ที่ตองขออนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารเล้ียงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ  หาน เปด  ไก งู จระเข  หรือ
สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา 

 (๕) คลังสินคา 
 (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
 (๘) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

  (ข) ภายในบริเวณท่ี ๒ หามบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปน้ี 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท 

ชนิด หรือจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  โรงงานหองเย็นซึ่งเปนกิจการท่ี
เปนสวนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน 
   (๒) สถานท่ีบรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารท่ีใชกาซ  
    (๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนาย ขาย ที่ตองขออนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
    (๔) อาคารเล้ียงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตว
ปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๗) คลังสินคา 
 (๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
 (๙) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

 (ค) ภายในบริเวณท่ี ๓ หามบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปน้ี 
    (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท 
ชนิด หรือจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้ โรงงานหองเย็นซึ่งเปนกิจการที่เปน
สวนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
   (๒) สถานท่ีบรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึง รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานท่ีจําหนาย
อาหารท่ีใชกาซ  
    (๓) สถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับจําหนาย ขาย ที่ตองขออนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
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    (๔) อาคารเล้ียงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตว
ปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) คลังสินคา 
 (๗) สถานีขนสงสินคา ที่มีลักษณะเปนที่ขนถายสินคาหรือศูนยกระจายสินคา 
 (๘) สถานีขนสงผูโดยสาร 
 (๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
 (๑๑) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

 (ง) ภายในบริเวณท่ี ๔  หามบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปน้ี 
    (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท 
ชนิด หรือจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน  
    (๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงแตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซและสถานที่จําหนาย
อาหารท่ีใชกาซ 
    (๓) สถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับจําหนาย ขาย ที่ตองขออนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
   (๕) อาคารอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
   (๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ไมใชอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง 
   (๗) หองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 

 (๘) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
   (๙) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
  (จ) ภายในบริเวณท่ี ๕ หามบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปน้ี 

 (๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๓) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

    (๔) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ที่ไมใชอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง 
   (๕) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

 (๖) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
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 (๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
 (๙) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (๑๐) โรงพยาบาล 

    (๑๑) โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต หรือใชวัตถุอันตราย หรือ
โรงงานที่ประกอบกิจการ โดยมีน้ําทิ้งจากขบวนการผลิตเกินวันละ ๕ ลูกบาศกเมตร 
    (๑๒) อาคารที่ใชประโยชนเพ่ืออุตสาหกรรมและคลังสินคา ที่มีอัตราสวนของ
ที่วางนอยกวารอยละสามสิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต 

  (ฉ) ภายในบริเวณท่ี ๖ หามบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปน้ี 
 (๑) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิด หรืออาคารเลี้ยงสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการ

สงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา 
 (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานหรือฌาปนสถาน 
 (๓) อาคารอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๔) หองแถว ตึกแถว หรือบานแถว 
 (๕) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
 (๖) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 

 (ช) ภายในบริเวณท่ี ๗ หามบุคคลใดกอสรางอาคารท่ีใชประโยชนนอกเหนือจาก
การศึกษาหรือเก่ียวของกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน 

 (ซ) ภายในบริเวณที่ ๘ หามบุคคลใดกอสรางอาคารท่ีใชประโยชนนอกเหนือจากการ
ศาสนา หรือเก่ียวของกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน 

 (ฌ) ภายในบริเวณท่ี ๙ หามบุคคลใดกอสรางอาคารท่ีใชประโยชนนอกเหนือจากกิจการ
ของรัฐ กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน 
  ขอ ๕ ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ ๔ หามบุคคลใด ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔ 
  ขอ ๖ อาคารท่ีมีอยูแลวในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ ๔ กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แตหามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอ ๔ 
  ขอ ๗ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการน้ัน กอน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แตจะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอเทศบัญญัตินี้
ไมได 
   ขอ ๘ ใหนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
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ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     นายวิชัย บรรดาศักดิ์ 
 (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 

        นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
        เห็นชอบ 
    นายวิเชียร พุฒิวิญู 

 (นายวิเชียร  พุฒิวิญู) 
                    ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 
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เจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรทําใหมีการขยายตัวดานการกอสรางอาคาร แตมี
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘(๑๐) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ กําหนดบริเวณหามกอสรางอาคารใน
บางพ้ืนที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดเทานั้น ซึ่งเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจําเปนตองมีกฎหมายในการ
ควบคุมการกอสรางอาคารในแตละบริเวณท่ีเหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชน ดังนั้น เพ่ือประโยชนใน
ดานผังเมือง การรักษาคุณภาพและส่ิงแวดลอมและการอํานวยความสะดวกแกการจราจร จึงจําเปนตอง
ออกเทศบัญญัตินี ้


