
 หนา   ๙๑ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรอนทอง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลรอนทอง  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

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  
เทศบาลตําบลรอนทอง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลรอนทอง  จึงตราเทศบัญญัติไว
ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรอนทอง  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาล
ตําบลรอนทอง  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนตนไปและให
ส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน  
(ปรับปรุงคร้ังที่  ๑)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
บริเวณที่  ๑  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดิน  

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๒  
บานเกาะยายฉิม - บานคลองลอย  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด  ดานตะวันออก  
จดเสนขนานระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
และเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนเพชรเกษม - 
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ชายทะเล  ๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ดานใต  จดถนนวังยาว - บึงผักหนาม  
ฟากเหนือ  และซอยเพชรเกษม  ๒๘  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๑๔๗   
เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองทองฝงตะวันออก  การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  
(สถานีจายน้ําตําบลรอนทอง)  และวัดทุงขวาง   

ทั้งนี้  ยกเวน  โรงเรียน  ธนาคารออมสิน  สถานีอนามัยตําบลรอนทอง  วัดเกาะยายฉิม   
ที่ดินตามหนังสือสําคัญที่หลวงเลขที่  ๑๖๕๕๘   ตําบลรอนทอง  การประปาสวนภูมิภาคสาขา 
บางสะพาน  (สถานีจายน้ําตําบลรอนทอง)  วัดทุงขวาง  สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สาขา
บางสะพาน  พื้นที่ในบริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 

บริเวณที่  ๒  หมายความวา   
(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๒  บานเกาะยายฉิม - บานคลองลอย  

ฟากใต  โรงเรียนธนาคารออมสิน  เสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบทที่  ปข  ๑๐๓๒  บานเกาะยายฉิม - 
บานคลองลอย  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  
และแนวเขตที่ดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  ๑๖๕๕๘  ตําบลรอนทอง  ดานตะวันออก   
จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  อาคารชุมสายโทรศัพทรอนทอง  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  
๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  ดานใต   
จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก   
ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๒  บานเกาะยายฉิม - บานคลองลอย  บรรจบกับ  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  
(ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  ดานตะวันตก  จดวัดเกาะยายฉิม  เสนต้ังฉากกับทางหลวงชนบท 
ที่  ปข  ๑๐๓๒  บานเกาะยายฉิม - บานคลองลอย  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงหางจากทางหลวงชนบทที่   
ปข  ๑๐๓๒  บานเกาะยายฉิม - บานคลองลอย  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบทที่  ปข  ๑๐๓๒  บานเกาะยายฉิม - 
บานคลองลอย  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองทอง  ฝงตะวันออก   
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(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๑๖๙  และเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  
ที่จุดซ่ึงลากตอจากเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙   
ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม - ชายทะเล  ๓  และเสน 
ต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากใต  ที่จุดซ่ึงลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม - ชายทะเล  ๓  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  และเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  
ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงลากตอจากเสนขนาน  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๑๖๙  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  
(ถนนเพชรเกษม)  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองทองฝงตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๓ 
บริเวณที่  ๓  หมายความวา   
(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดโรงเรียน  ธนาคารออมสิน  และสถานีอนามัยตําบลรอนทอง  

และแนวเขตที่ดินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเลขที่  ๑๖๕๕๘  ตําบลรอนทอง  ดานตะวันออก   
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวง
ชนบท  ปข  ๑๐๓๒  บานเกาะยายฉิม - บานคลองลอย  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔   
(ถนนเพชรเกษม)  ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  เปนระยะ  
๕๐๐  เมตร  ดานตะวันตก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   

ทั้งนี้  ยกเวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง 
(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  และเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงลากตอจากเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  
ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐   เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๔   
(ถนนเพชรเกษม)  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  
และเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ที่จุดซ่ึงลากตอจากเสนขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

บริเวณที่  ๔  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลรอนทอง  ยกเวนบริเวณที่  ๑  
บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๕  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๑๔๗  วัดทุงทับทอง   
สํานักสงฆวังยาว  และโรงเรียนบานดอนสํานัก   

บริเวณที่  ๕  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ๒  ฝง  ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับคลองทอง  เร่ิมตนจากแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด  ไปทางทิศใต 
ตามแนวคลองทองจนบรรจบกับแนวเขตเทศบาลตําบลรอนทอง  บริเวณฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนขนาน
ระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองพันลํา  เร่ิมตนจากแนวเขตเทศบาลตําบลรอนทอง  ดานตะวันออก  ไปทาง 
ทิศใตตามแนวคลองพันลํา  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ   
ฝงเหนือ  และบริเวณฝงเหนือ  ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  เร่ิมตนจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต  
ตามแนวคลองบางสะพานใหญฝงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองพันลําฝงตะวันตก  
ยกเวน  กองรอยตํารวจตะเวนชายแดนที่  ๑๔๗  การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  (สถานีจายน้ํา
ตําบลรอนทอง)  วัดทุงขวาง  และหนวยปองกันรักษาปา  ปข.๒   

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
การกอสรางอาคารริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ตองมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไมนอยกวา  ๖  เมตร 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   

และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา   

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๗) โรงฆาสัตว 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 

การกอสรางอาคารริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ตองมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไมนอยกวา  ๖  เมตร 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึง  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย

อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๗) โรงฆาสัตว 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 

การกอสรางอาคารริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ตองมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไมนอยกวา  ๖  เมตร 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  และสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 

ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรที่เปนสวนหนึ่งของการ

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณชิยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  บานแถวหรือตึกแถว  เวนแต

เปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่

โครงการทั้งหมด 

(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ถามีการกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  
และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถวตาม  (๗)  
ดําเนินการอยูในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ตองกอสรางอาคารเพื่อกิจการ
ดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

การกอสรางอาคารริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  ตองมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไมนอยกวา  ๖  เมตร 

ขอ ๘ ภายในบริเวณที่   ๕   เจาของหรือผูครอบครองที่ ดินโดยชอบดวยกฎหมาย   
ใหกอสรางอาคารเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  
การเกษตรกรรมหรือที่ เกี่ยวของกับการเกษตรกรรม   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๔) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
การกอสรางอาคารริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ตองมีที่วางตามแนวขนานริมฝง  

ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการ
กอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  และระยะที่เกิน  ๖  เมตร  ถึง  ๑๕  เมตร   
หามกอสรางอาคารสูงเกิน  ๘  เมตร   

ขอ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘   
หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘ 

ขอ ๑๐ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  
กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘ 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๑ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน

วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ

ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ

เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พงษศักด์ิ  แยมพราย 

นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง 




