
หนา   ๕๘ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปู 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เทศบาลตําบลบางปู  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
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  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลตําบลบางปู  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบางปู  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปู  เ ร่ือง   กําหนดบริเวณ 
หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เทศบาล 
ตําบลบางปู  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา 
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางปูดานตะวันตก  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๑๔  ฟากตะวันตก  เสนต้ังฉากกับซอยวัดราษฎรโพธิ์ทอง  ฟากใต  ที่จุดซ่ึงอยูหาง
จากซอยวัดราษฎรโพธิ์ทองบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวซอยวัดราษฎรโพธิ์ทอง  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ซอยวัดราษฎรโพธิ์ทอง  
ฟากใต  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก  ดานตะวันออก  จดเสน 
ต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากซอย 
วัดราษฎรโพธิ์ทอง  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  
และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อดานใต  และดานตะวันตก  จดแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 



หนา   ๕๙ 
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(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางปู  ดานเหนือดานตะวันออก   
จดคลองทายสลัด  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดคลองชลประทาน  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนทางเขานิคมอุตสาหกรรมบางปูไปทางทิศเหนือ  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  เสนขนาน
ระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับคลองชลประทาน  ฝงเหนอื  ไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับเสนขนาน
ระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางเขานิคมอุตสาหกรรมบางปู 

(๓) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  
ดานตะวันออก  จดเขตทหาร  ดานใต  จดอาวไทย  ดานตะวันตก  จดคลองแพรกษา  ฝงตะวันออก 

(๔) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  
คลองขุดใหม  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  
(ถนนสุขุมวิท)  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองขุดใหม  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
กับกึ่งกลางคลองขุดใหม  ดานใต  จดอาวไทย  ดานตะวันตก  จดคลองยายจิ๋ว  ฝงตะวันออก 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางปู 
ดานเหนือ  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  ดานใต  จดซอย
วัดราษฎรโพธิ์ทอง  ฟากเหนือ  เสนต้ังฉากกับซอยวัดราษฎรโพธิ์ทอง  ฟากใต  ที่จุดซ่ึงหางจากซอย 
วัดราษฎรโพธิ์ทองบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก  ตามแนว
ซอยวัดราษฎรโพธิ์ทอง  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๔  (ถนนทายบาน) 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางปู 
ดานเหนือ  ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางปู  ดานตะวันออก  ดานใต  จดคลองยาง   
ฝงตะวันตก  ดานตะวันตก  จดคลองชลประทาน  ฝงตะวันออก  และคลองบางปง  ฝงตะวันออก 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา   
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางปูดานเหนือ  ดานตะวันออก   

จดคลองแพรกษา  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดอาวไทย  ดานตะวันตก  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากซอยวัดราษฎรโพธิ์ทอง  บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เปนระยะ  ๑,๘๐๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   
(ถนนสุขุมวิท)  ฟากตะวันออก  และคลองยาง  ฝงตะวันออก 

ทั้งนี้ยกเวนวัดอโศการาม  และวิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ 
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(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางปูดานเหนือ  ดานตะวันออก   

จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๖  ดานใต  จดคลอง

ชลประทาน  ฝงเหนือ  ดานตะวันตก  จดคลองทายสลัด  ฝงตะวันออก 

(๓) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐   เมตร  กับคลองชลประทาน   

ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนทางเขานิคมอุตสาหกรรมบางปู  ดานใต  จดคลองชลประทาน  ฝงเหนือ  ดานตะวันตก  

จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทางเขานิคมอุตสาหกรรมบางปู   

“บริเวณที่  ๕”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางปู  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  

บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และเขตทหาร 

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๒) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๓) อาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๔) อาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  

(๕) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๖) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนชรา 

(๗) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนพิการ 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
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(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย 
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๙) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
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ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๖) หองชดุ  อาคารชุด 
(๗) หอพัก 
(๘) บานแถว  หองแถว  ตึกแถว 
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ขอ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗  และขอ  ๘  หามมิใหบุคคลใด
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗  และขอ  ๘ 

ขอ ๑๐ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗  และขอ  ๘  กอนหรือ 
ในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน 
ขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗  และขอ  ๘ 

ขอ ๑๑ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการ 
ขัดตอเทศบัญญัติเทศบาลนี้ไมได 

ขอ ๑๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปู  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ธีรพล  ชุนเจริญ 

นายกเทศมนตรีตําบลบางปู 




