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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบล
กําเนิดนพคุณ  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณและผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ  เรื่อง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตําบล  
กําเนิดนพคุณ  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นต้นไปและให้
ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน  
(ปรับปรุงครั้งที่  ๑)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้   
บริเวณที่  ๑  หมายความว่า  พื้นที่ในพื้นที่เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ  ยกเว้นพื้นที่บริเวณ  

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  โรงเรียนมัธยมนพคุณ  วัดห้วยทรายขาว  วัดเขาโบสถ์  มูลนิธิสว่างราษฎร์
ศรัทธาธรรมสถาน  ที่ทําการไปรษณีย์บางสะพาน  ที่ว่าการอําเภอบางสะพาน  สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่   
ที่ทําการนายตรวจบางสะพาน  และบรเิวณที่  ๒ 

บริเวณที่  ๒  หมายความว่า  ที่ดินบริเวณฝั่งเหนือคลองบางสะพานใหญ่  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  
๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ่  ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนมัธยมนพคุณ  วัดห้วยทรายขาว  โรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน  มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน  วัดเขาโบสถ์  และที่ว่าการอําเภอบางสะพาน 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึง  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ 
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(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  เจ้าของหรือผู้ครองครอบที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ก่อสร้าง

อาคารเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
การเกษตรกรรมหรือที่ เ ก่ียวข้อง กับการเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การก่อสร้างอาคารริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ต้องมีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือสาธารณูปโภค  และระยะที่เกิน  ๖  เมตร  ถึง  ๑๕  เมตร   
ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน  ๘  เมตร 

ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใด  ดัดแปลง   
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
และข้อ  ๕ 

ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือในวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 
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ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัติ
นี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ชูศักดิ์  เอ้ียวสกุลรัตน์ 

นายกเทศมนตรีตําบลกําเนิดนพคุณ 




