
 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแพรกษา 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  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 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลแพรกษา  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแพรกษา  จึงตราเทศบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแพรกษา  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 

หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาล

ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ เทศบญัญัตินี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

สมุทรปราการ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา   

(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแพรกษาดานเหนือ  ดานตะวันออก  

จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๖  ฟากเหนือ  และฟากใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากคลอง

แพรกษาบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๖  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ดานใต  จดเสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๖  ดานตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาล

ตําบลแพรกษาดานตะวันตก 



 หนา   ๕๔ 
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(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองทายสลัด  คลองหกสวน  ฝงใต  ดานตะวันออก   

จดคลองทายสลัด  ฝงตะวันตก  ดานใต  และดานตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแพรกษาดานใต   

และดานตะวันตก 

 “บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑   

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๒) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  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  และหองบรรจุกาซ  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  

เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
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(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และขอ  ๕  หามมิใหบุคคลใด  ดัดแปลง  

หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  
และขอ  ๕ 

ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่ กําหนดตามขอ  ๔  และขอ   ๕  กอนหรือในวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน   
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  และ
ขอ  ๕   

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ  
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ  
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแพรกษา  รักษาการตามเทศบัญญัตินี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ยงยุทธ  สุวรรณบุตร 

นายกเทศมนตรีตําบลแพรกษา   




