
 หนา   ๘๕ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเนินสูง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่เทศบาลตําบลเนินสูง  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ
ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลตําบลเนินสูง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเนินสูง  และผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  
จึงตราเทศบัญญัตินี้ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเนินสูง  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่เทศบาลตําบลเนินสูง  อําเภอ
ทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเนินสูงนี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม  เมืองทาใหม  ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้   
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๓  (ถนนพิศาลธรรมคุณ)  
ฟากตะวันตก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  
ดานตะวันตก  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุขุมวิท)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุขุมวิท)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๓  และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๒  (ถนนไปบานยางระโหง)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุขุมวิท)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร” 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ   
๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงหมายเลข  ๓๓๒๓  และที่สาธารณประโยชนทางดานตะวันตก   
ดานใต  จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๓  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๒๓  บรรจบกับถนนบูรพาซอย  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๓  
เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๓  ฟากตะวันออก  และ  ถนนบูรพาซอย  ๓  
ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๔๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๓๒๒  (ถนนพิศาลธรรมคุณ)  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ง๙  จดที่
สาธารณประโยชนปาชาเนินโอ  ดานใตและดานตะวันออก  จดถนนสาย   ง๙  ฟากตะวันออก   
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือและเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  บรรจบ
กับถนนสาย  ง๙  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เปนระยะ  
๑๕๐  เมตร  ยกเวนพ้ืนที่บริเวณที่  ๑ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนบูรพาซอย  ๓  ฟากใต   
ดานตะวันออกจดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๒๓  (ถนนพิศาลธรรมคุณ)  ฟากตะวันตก  ดานใต  
จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบูรพาซอย  ๓  ดานตะวันตก  จดเสนตรงที่ลากตอจาก 
เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบูรพาซอย  ๓  ไปทางทิศใต  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลเนินสูง  ยกเวนพื้นที่บริเวณ 
ท่ี  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และเขตทหาร 

ท้ังนี้ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี  เพ่ือการขายสงหรือการผลิต 

(๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 

(๔) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการและรานจําหนายกาซ 
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(๕) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๖) เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก   เ พ่ือการคาหรือโดยกอ 

เหตุรําคาญ  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

(๗) กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี  เพ่ือการขายสงหรือการผลิต 

(๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 

(๔) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการและรานจําหนายกาซ 

(๕) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๖) กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี  เพ่ือการขายสงหรือการผลิต 

(๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีแนบทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสีย 

รวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อ เพลิง   และสถานที่ ท่ี ใชในการเก็บรักษาน้ํ ามันเชื้อ เพลิงที่ไมใช 

กาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติเพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิงเวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่ เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   เวนแต เปนการดําเนินการในโครงการ 

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และพื้นที่ไมเกินรอยละหา  ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว   เวนแต 

เปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และพื้นที่ไมเกินรอยละหา  ของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ถามีการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๔)  และเพื่อ

การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการอยูในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกิน
รอยละหา  ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การใชประโยชนท่ีดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๒๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๗  ใหมี
ท่ีวางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๖  เมตร 

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงแมน้ํา  คลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีท่ีวางตามแนวขนาน 

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  คลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 

เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือสาธารณูปโภค   

ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ท่ีกําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  หามมิใหบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่

กําหนดไวในขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗ 



 หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ท่ีกําหนดตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  กอนหรือในวันที่
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖  
และขอ  ๗ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใช  หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยกาควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๑ ใหนายกเทศมนตรีตําบลเนินสูงรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิโรจน  งามระเบียบ 

นายกเทศมนตรีตําบลเนินสูง 






























