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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาใหม 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่เทศบาลตําบลทาใหม  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับ  มาตรา  ๙  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลทาใหม  โดยไดรับความเห็นชอบของ 
สภาเทศบาลตําบลทาใหม  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลทาใหมไวโดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาใหม  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่เทศบาลตําบล
ทาใหม  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาใหมนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไปและสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมตําบลทาใหม  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับศูนย  กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๒  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน 
ภูมิดําริ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีนวดิตถ  เสนขนานระยะ  ๕๒๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนภูมิดําริ  ซอยศาลเจาอาเหนียว  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนสัมปทาน  เสนขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับ  ศูนยกลาง  ซอยบุญญวาสวิหาร  ถนนศรีบุญเรือง  
ฟากตะวันตก  ถนนสัมปทาน  ฟากตะวันตก  โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร  และวัดบุญญวาสวิหาร  
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ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสัมปทาน  และเสนขนานระยะ  
๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสัมปทาน  ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับถนนสัมปทานที่จุดซ่ึงถนน
สัมปทาน  บรรจบกับเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราชกิจ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร 
กับศูนยกลางถนนสรรพกิจ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนยกลางถนนถีระวงษ  และเสนขนาน
ระยะ  ๒๕๐  เมตรกับศูนยกลางถนนเทศบาลสาย   ๔   ดานตะวันตก  จดถนนเทศบาลสาย  ๙   
ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนผลประสิทธิ์  เสนต้ังฉากระยะ  ๑๕๐  เมตร
กับถนนภูมิดําริ  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนภูมิดําริบรรจบกับถนนศรีนวดิตถ  ไปทางทิศตะวันตก   
ระยะ  ๔๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีนวดิตถ   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา 
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อ  เขตเทศบาลตําบลทาใหม  ดานเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๒  เสนขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับเขตเทศบาลตําบลทาใหม   
ดานเหนือ  เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนซอยศาลเจาอาเหนียว  ซ่ึงอยูหางจากจุดที่ซอยศาลเจาอาเหนียว  
บรรจบกับถนนศรีนวดิตถ  ไปทางทิศเหนือตามซอยศาลเจาอาเหนียว  ระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับจุด 
บนถนนศรีบุญเรืองที่อยูหางจากจุดที่ถนนศรีบุญเรืองบรรจบกับซอยบุญญวาสวิหารไปทางทิศเหนือ  
ตามถนนศรีบุญเรือง  ระยะ  ๖๐๐  เมตร  ดานตะวันออก  จดเสนทางที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนน
สัมปทาน  ซ่ึงอยูหางจากจุดที่ถนนสัมปทานบรรจบ  กับ  ซอยบุญญวาสวิหารไปทางทิศเหนือตามถนน
สัมปทาน  ระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนซอยบุญญวาสวิหาร  ที่อยูหางจากจุดที่ถนนสัมปทาน
บรรจบกับซอยบุญญวาสวิหาร  ระยะ  ๗๐๐  เมตร  เสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนซอยบุญญวาสวิหาร  
กับจุดซ่ึงคลองหนองโขยง  ตัดกับถนนราชกิจ  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวคลองหนองโขยง   
เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  คลองหนองโขยง  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน
เทศบาลสาย  ๑  ถนนสาธารณะ  ฟากตะวันออก  วัดไผลอม  และคลองบางตะไกร  ฝงตะวันตก   
ดานใต  จดคลองบางตะไกร  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลสาย  ๒  
เสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลสาย  ๓  ดานตะวันตก  จดคลองทาใหม   
ฝงตะวันออกเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนศรีนวดิตถ  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนเทศบาลสาย  ๙  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาลสาย  ๔  
ทั้งนี้  ยกเวน  พื้นที่บริเวณที่  ๑ 
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(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนต้ังฉากกับถนนเทศบาลสาย  ๒  ที่จุดซ่ึงอยูหางจาก
ถนนเทศบาลสาย  ๒  บรรจบ  ถนนสาย  วัดลาด - วัดบอพุ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาลสาย  ๒  
เปนระยะ  ๑๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  วัดลาด - วัดบอพุ   
ดานตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลทาใหม  ดานตะวันออก  ดานใต  จดเขตเทศบาลตําบลทาใหม  ดานใต 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลทาใหม  ยกเวนพื้นที่บริเวณที่  ๑  
บริเวณที่  ๒  และเขตทหาร 

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี  เพื่อการขายสงหรือการผลิต 
(๓) คลังเชื้อเพลิงหรือการขายสง 
(๔) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลี่ยมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถาบันและรานจําหนายกาซ 
(๕) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
(๖) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  เพื่อการคาหรือโดยกอเหตุรําคาญ

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๙) กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี  เพื่อการขายสงหรือการผลิต 

(๓) คลังเชื้อเพลิงหรือการขายสง 
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(๔) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวย  การบรรจุกาซปโตรเลี่ยมเหลว
แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการและรานจําหนายกาซ 

(๕) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
(๖) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  เพื่อการคาหรือโดยกอเหตุรําคาญ

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  ประกอบการพาณิชยหรือประกอบอุตสาหกรรม 
(๒) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชน   

หรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  หามมิใหบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖ 

ขอ ๘ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  กอนหรือในวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕   
และขอ  ๖ 

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

ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาใหม  รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วัลลภ  ต้ังรักษาสัตย 

นายกเทศมนตรีตําบลทาใหม 




