
 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
   

 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแหลมฟาผา 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลแหลมฟาผา  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา   ๓๒   มาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๒   และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลแหลมฟาผา  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแหลมฟาผา  จึงตรา

เทศบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแหลมฟาผา  เร่ือง  กําหนดบริเวณ

หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาล

ตําบลแหลมฟาผา  อําเภอพระสมทุรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

สมุทรปราการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา 

(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  

ฟากตะวันตก  และฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ตัดกับ

คลองลุยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ดานตะวันออก  จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากตะวันออก  และฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงทางหลวงแผนดิน



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
   

 

หมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ตัดกับคลองลุย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (สุขสวัสด์ิ)  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ) 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแหลมฟาผา  ดานเหนือ  ดานใต   

จดคลองบางปลากด  ฝงเหนือ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแหลมฟาผา

ดานเหนือ  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากตะวันตก   

เสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจาก

คลองลุยบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  เสนต้ังฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  

(ถนนสุขสวัสด์ิ)  ตัดกับคลองลุยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  

(ถนนสุขสวัสด์ิ)  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)   

ฟากตะวันตก  ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๓  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนตรง 

ที่เชื่อมตอระหวางจุดซ่ึงอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๓  ฟากเหนือ  ที่จุดซ่ึงทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๒๔๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตก  

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๒๔๓   เปนระยะ   ๑ ,๙๕๐   เมตร   กับจุดซ่ึงอยูบน 

คลองบางปลากดฝงใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  ตามแนวเสนต้ังฉากกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแหลมฟาผา  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  

และบริเวณที่  ๒ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่ เลี้ยงมา   โค  กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก   งู   หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
   

 

(๒) สุสาน   และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน   เวนแตเปน 

การกอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๓) อาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๔) อาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๕) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๖) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๗) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนพิการ 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึง  สถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  

เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค  กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก   งู   หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน   และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน   เวนแตเปน 

การกอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 

(๗) โรงฆาสัตว 

(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๙) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
   

 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึง  สถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค  กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก   งู   หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน   และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน   เวนแตเปน 
การกอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕  และขอ  ๖  หามมิใหบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔,  ๕  และขอ  ๖ 

ขอ ๘ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔,  ๕  และขอ  ๖  กอนหรือในวันที่   
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
การใชอาคารดังกลาว  ใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕   
และขอ  ๖ 

ขอ ๙ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแหลมฟาผารักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ประมวล  เงินเหรียญ 

นายกเทศมนตรีตําบลแหลมฟาผา 





 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
   

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชเทศบัญญัติฉบับนี้  คือ  สืบเนื่องจากการประกาศบังคับใชกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๔ - 

วันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  และไดดําเนินการขอขยายอายุการใชบังคับออกไปอีกครั้งละ  ๑  ป  ๒  ครั้งแลว   

ซ่ึงจะหมดอายุการใชบังคับในวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  นี้  ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรปราการซ่ึงรับถายโอนภารกิจการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการไปดําเนินการ  ไดจัดจาง 

บริษัท  สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา  จํากัด  ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ขณะนี้ผานขั้นตอน

การประชุมคณะที่ปรึกษาผัง เมืองรวมจั งหวัดสมุทรปราการแลว   เตรียมสงราง เขาสูการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาดานผังเมือง  และคณะกรรมการผังเมืองตอไป  ซ่ึงจะดําเนินการไมแลวเสร็จทัน

ภายในวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  จะสงผลใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

ส้ินสุดการบังคับใช 

จากสภาพการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาการลงทุน

ดานเศรษฐกิจสูง  เปนพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในดานตาง ๆ  ตลอดจนเปนศูนยกลาง 

การคมนาคมขนสงทางอากาศ   เปนตน  การเกิดชองวางการใชบังคับของกฎกระทรวงผังเมืองรวม

สมุทรปราการยอมสงผลกระทบตอการควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดิน  และอาคารตามโครงการลงทุน

พัฒนาดานตาง ๆ  ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการเปนอยางมาก   ซ่ึงจะมีผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม   

การขยายตัวของชุมชนอยางกระจัดกระจาย  นํามาซ่ึงสภาพชุมชนแออัด  การกระจายตัวของโรงงาน  ซ่ึงจะ 

ทําใหยากตอการควบคุมผลกระทบดานมลภาวะตาง ๆ  สภาพแวดลอมของจังหวัดก็จะเสียไป  สมควรที่จะได

กําหนดมาตรการควบคุมสภาพการใชประโยชนท่ีดินใหตอเนื่อง  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 




