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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทาชาง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาลเมืองทาชาง 
อําเภอเมือง  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  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  ๒๕๙๖  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองทาชาง  

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทาชางและผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทาชาง  เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  

ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาลเมืองทาชาง  

อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ 

ดานเหนือ  จดถนนตากสิน  ๕  ตรงจุดตัดแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๗  และ  ๘  หางจากแนว

ถนนรักศักด์ิชมูล  ๙๐๐  เมตร  ไปตามแนวถนนทางทิศตะวันออก  จดถนนรักศักด์ิชมูล 

ดานตะวันออก  จดจุดตัดถนนตากสิน  ๕  กับถนนรักศักด์ิชมูลเชื่อมตอแนวถนนรักศักด์ิชมูล  

ทางทิศใต  จดจุดตัดถนนกับแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๔  และ  ๕ 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ดานใต  จดถนนรักศักด์ิชมูลเชื่อมตอแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๕,  ๔,  ๓,  และ  ๒  จดทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๑๕๓  (ถนนพระยาตรัง)  ตรงจุดตัดแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๖ 

ดานตะวันตก  จดถนนตากสิน  ๕  ตรงจุดตัดแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๗  และ  ๘  หางจากแนว
ถนนรักศักด์ิชมูล  ๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวหลักเขตที่  ๗  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๓  
(ถนนพระยาตรัง)  ตรงจุดตัดแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๖ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองทาชาง  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑ 
ทั้งนี้ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงเวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายวาดวย  
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงแตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานที่ เก็บสินคาซ่ึงเปนที่ เก็บพักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของ  เพื่อประโยชน   

ทางอุตสาหกรรม 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 
(๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๑๐) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวม  อาคารชุดหรือหอพัก 
(๑๑) สนามแขงรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือรถที่ใชเคร่ืองจักรกล  เวนแตรถจักรยาน 
(๑๒) สนามยิงปน 
(๑๓) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
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(๑๔) สถานที่กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๑๕) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

(๑๖) คลังสินคา 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิงเวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงแตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) การประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

(๗) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๙) สถานที่ เก็บสินค า   ซ่ึง เปนที่พั กหรือขนถายสินคาหรือสงของเพื่อประโยชน   

ทางอุตสาหกรรม 

(๑๐) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๑๑) สถานที่กําจัดวัสดุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัสดุอันตราย 

(๑๒) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และ  ๕  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดในขอ  ๔  

และ  ๕ 
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ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และ  ๕  กอนหรือในวันที่ขอบัญญัตินี้ 
ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว  
ใหเปนอาคารชนดิ  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  และ  ๕ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช  
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวน  
ไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ 
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๙ ใหนายกเทศมนตรีเมืองทาชาง  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
นริศ  โรจนมณฑียร 

นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง 




