
 หนา   ๔๕ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ  อําเภอเมอืงจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

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  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบล 
พลับพลานารายณ  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ  และผูวาราชการจังหวัด 
จันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ  เร่ือง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่เขต
เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”   หมายความวา 
ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๐  ตรงจุดตัดแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๓   

ตามแนวถนนทางทิศตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๐  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท)  ตามแนวถนนทางทิศใต  จดจุดตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๔  (ถนนตรีรัตน) 
ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๔  ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   

(ถนนสุขุมวิท)  ตามแนวถนนทางทิศตะวันตก  จดจุดตัดกับแนวเขตเทศบาลตรงหลักเขตที่  ๕ 
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ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๐  ตรงจุดตัดแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๓  

ตามแนวเขตเทศบาลทางทิศใต  จดหลักเขตที่  ๔  จดจุดตัดกับแนวเขตเทศบาลตรงหลักเขตที่  ๕ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ  ยกเวนพื้นที่ 

ในบริเวณที่  ๑   

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ   

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) สถานที่ เก็บสินคาซ่ึงเปนที่ เก็บพักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชน 

ทางอุตสาหกรรม   

(๗) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   

(๙) สนามแขงรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือรถที่ใชเคร่ืองจักรกล  เวนแตรถจักรยาน 

(๑๐) สนามยิงปน   

(๑๑) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๑๒) สถานที่กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย   

(๑๓) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

(๑๔) คลังสินคา 
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การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ใหมีที่วางตาม
แนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๕  เมตร 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ   

(๓) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) อาคารการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๖) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๗) สถานที่กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย   
(๘) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๕  เมตร   
ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และ  ๕  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ

เปลี่ยนแปลงการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดในขอ  ๔  
และ  ๕ 

ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และ  ๕  กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  และ  ๕ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่ เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชไมแลวเสร็จ   
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปน
การขัดตอเทศบัญญัตินี้ไมได 
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ขอ ๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลพลับพลานารายณรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ณัฐวัฒน  เรืองชัยโชค 

นายกเทศมนตรีตําบลพลับพลานารายณ 




