
 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในทองที่เขตเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ
ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ   
จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ  เรื่อง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขต
เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และใหสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองแพรกษาฝงใต  ดานใต   

และดานตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการดานใต  และดานตะวันตก   
“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๘  (ถนนเทพารักษ)  ดานตะวันออก  จดคลองสามแพรก  
(คลองตรง)  ฝงตะวันตก  เสนตรงที่ เชื่อมตอระหวางจุดซึ่งอยูบนคลองสามแพรก   (คลองตรง)   
ฝงตะวันตก  กับจุดที่อยูบนคลองแพรกษา  ฝงเหนือ  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากน้ํา
สมุทรปราการดานใต  ดานตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการดานตะวันตก 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากน้ํา

สมุทรปราการ  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองบางปง  และคลองสามแพรก  

(คลองตรง)  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดเสนที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๘  (ถนนเทพารักษ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ดานตะวันตก   

จดแนวเขตเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการดานตะวันตก 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ  ยกเวนพื้นที่ 

ในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 

ท้ังนี้ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา 

(๒) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๓) อาคารอยูอาศัยท่ีดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๔) อาคารพาณิชยท่ีดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  

(๕) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๖) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๗) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนพิการ 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาคารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  

เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา 

(๕) คลังสินคา 

(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาคารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  

เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 

(๗) โรงฆาสัตว 

(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๙) สถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาคารที่ใชกาซ 



 หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ 
ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ท่ีกําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  หามมิใหบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗ 

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ท่ีกําหนดตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  กอนหรือในวันที่
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖   
และขอ  ๗ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๑ ใหนายกเทศมนตรีเมืองปากน้ําสมุทรปราการ  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ศิริ  จ่ันฮวบ 

นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ําสมุทรปราการ 




