
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ 
เรื่อง  การให้ใชบ้งัคับผงัเมืองรวมเมืองนครสวรรค ์

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์    
พ.ศ.  ๒๕54  เพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
และรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย  
หนาแน่นมากเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๓๓  วรรคหนึ่ ง   และมาตรา  ๑๑๑  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลนครนครสวรรค์
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  จึงตราเทศบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์  เรื่อง  การให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์  พ.ศ.  2564”   

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของข้อ  6  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์  พ.ศ.  2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๘  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๐  

และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๒  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓)  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒/๑  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๓   
ถึงหมายเลข  ๓.๙/๑  และที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๐  ถึงหมายเลข  ๓.๑๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง   
ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  9  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์    
พ.ศ.  2554  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  9  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๔



(1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจ าพวก 
ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวม 

(2) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก   
สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจ าหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่  
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(4) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(6) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(7) โรงฆ่าสัตว์ 
(8) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(9) ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

(10) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าปิง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าปิง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า  6  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  การสาธารณูปโภคหรือ  
โรงบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบริเวณหมายเลข  2.9  และหมายเลข  2.11  ในแผนผังก าหนดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์    
พ.ศ.  2554 

ข้อ ๖ ให้เพ่ิมบริเวณหมายเลข  3.2/1  และหมายเลข  3.9/1  ตามแผนผังก าหนดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายเทศบัญญัตินี้   ในแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์  พ.ศ.  2554 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในรายการ  2.9  และรายการ  2.11  ในรายการประกอบแผนผัง
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์  
พ.ศ.  2554 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  2.  และ  3.  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์   พ.ศ.  2554   
และให้ใช้ความใน  2.  และ  3.  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชนท์ี่ดินตามที่ได้จ าแนก
ท้ายเทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๙ ให้เพิ่มรายการ  3.2/1  และรายการ  3.9/1  ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายเทศบัญญัตินี้   ในรายการประกอบแผนผังก าหนดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์   
พ.ศ.  2554 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

จิตตเกษมณ ์ นโิรจน์ธนรฐั 
นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๔



 

รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้าย 
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2564 

____________________    

  การใช้ประโยชน์ที่ดินใน 2. และใน 3. รายการ 3.2/1 และรายการ 3.9/1 ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดดังต่อไปนี ้

  2. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.8 ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.10 และที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข 2.12 ถึงหมายเลข ๒.19 ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง ตามรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 

  3. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.2/1 ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.3 ถึง
หมายเลข 3.9/1 และที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.10 ถึงหมายเลข 3.12 ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปน้ี 

  3.2/1 ด้านเหนือ  จดถนนสาย ก 8 ฟากใต ้
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก 5  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต ้  จดถนนสาย ก 9 ฟากตะวันตก 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข 8 ฟากตะวันออก  
  3.9/1 ด้านเหนือ จดถนนสาย ข 11 ฟากใต ้
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ฟากตะวันตก 
   ด้านใต ้  จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข 11 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


