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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระทุมแบน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ดวยกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายผังเมือง  ซ่ึงใชบังคับผังเมืองสําหรับในเขต
เทศบาลเมืองกระทุมแบนดวยนั้น  ไดหมดอายุการใชบังคับและอยูระหวางการดําเนินการตามขั้นตอน
กฎหมายผังเมือง   และโดยที่กฎหมายควบคุมอาคารบัญญั ติใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ 
ออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  การปองกันอัคคีภัย   
การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการอํานวย 
ความสะดวกแกการจราจร  โดยกําหนดประเภท  ลักษณะ  แบบ  รูปทรง  สัดสวน  ขนาด  เนื้อที่  และ
ที่ต้ังอาคาร  รวมทั้งบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ประกอบกับมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  มาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เทศบาลเมืองกระทุมแบน  โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกระทุมแบนและผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร  จึงตราเทศบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระทุมแบน  เร่ือง  กําหนดบริเวณ

หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เขตเทศบาล 

เมืองกระทุมแบน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 
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ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ใชบังคับผังเมืองสําหรับในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ 
ดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนดานเหนือ   
ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนดานตะวันออก 
ดานใต  จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนดานใต 
ดานตะวันตก  จดวัดดอนไกดี  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)  

เลียบแนวถนนเขาวัดดอนไกดีฝากตะวันออก  เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต  เลียบคลองเกาะโพธิ์ 
ฝงตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนดานใต 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑ 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
(๘) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   
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(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) กําจัดมูลฝอย 
(๗) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และขอ  ๕  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  

ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน
ขอ  ๔  และขอ  ๕ 

ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่ กําหนดตามขอ   ๔  และขอ  ๕  กอนหรือในวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  และ
ขอ  ๕ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๙ ใหนายกเทศมนตรีเมืองกระทุมแบน  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
นิวัฒน  ขวัญบุญ 

นายกเทศมนตรีเมืองกระทุมแบน 
 




