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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปากนํ้า 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปากน้ํา  อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บทบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลปากน้ํา  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปากน้ํา  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปากน้ํา  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ 
เขตเทศบาลตําบลปากน้ํา  อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บรเิวณที่  ๑” หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ฉช  ๕๐๐๗  ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑   
ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดทางหลวงชนบท  ฉช  ๕๐๐๗  ฟากเหนือ  ด้านตะวันตกจดคลองลัดบางหว้า  
ฝ่ังตะวันออก 

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า 
    ๒.๑ พื้นที่ ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ   ๑ ,๐๐๐   เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ฉช  ๕๐๐๗  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับ 
ทางหลวงชนบท  ฉช  ๔๐๒๓  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  ฉช  ๔๐๒๓  บรรจบกับถนน 
สุขาภิบาล  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงชนบท  ฉช  ๔๐๒๓  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  
ด้านตะวันออก  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  สํานักปฏิบัติธรรมพรหมจารินีสันติอัมพวัน  
โรงพยาบาลบางคล้าบรรจบกับถนนวนะภูติ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากริมคลองใหม่  ฝ่ังตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวถนนวนะภูติ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากริมคลองใหม่  ฝ่ังตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนวนะภูติ  ๑  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับแนวเส้นขนาน 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระยะ  ๕๐  เมตรกับริมคลองท่าลาด  ฝ่ังเหนือ  ที่จุดซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
จนบรรจบกับถนนวนะภูติ  ฟากเหนือ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแนวเขตเทศบาลตําบลบางคล้าไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวถนนวนะภูติเป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองท่าลาด  
ฝ่ังเหนือแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ฉช  ๕๐๐๗  
ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ฉช  ๕๐๐๗  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวง
ชนบท  ฉช  ๕๐๐๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๐  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 
ทางหลวงชนบท  ฉช  ๕๐๐๗  เป็นระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  และเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑ 

    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณยกเว้นที่  ๑ 
    ๒.๒ พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองท่าลาด  

ฝ่ังใต้  ด้านตะวันออก  จดเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนวนะภูติ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากริมคลองใหม่   
ฝ่ังตะวันตกไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนวนะภูติ  ๑  เป็นระยะ  ๑,๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
จนบรรจบกับถนนวนะภูติ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแนวเขตเทศบาลตําบลบางคล้า  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนวนะภูติ  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรรจบกับ
คลองมะกอก  ฝ่ังเหนือ  ที่จุดอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลตําบลบางคล้า  หลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศ
ตะวันออกตามคลองมะกอกเป็นระยะ  ๑๙๕  เมตร  ด้านใต้จดคลองมะกอก  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตก   
จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางคล้า 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดกับริมแม่น้ําบางปะกง  ฝั่งใต้  
และฝ่ังตะวันออก  ซ่ึงเป็นแนวเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา  แนวเขตเทศบาลตําบลปากน้ํากับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวไทร  ด้านตะวันออก  จดคลองวัดปากน้ํา  ฝ่ังตะวันตก  เส้นตรงที่เริ่มจากจุดที่คลองขุดใหม่
บรรจบกับคลองวัดปากน้ํา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับคลองใหม่  ฝ่ังตะวันออก   
ที่จุดซ่ึงคลองใหม่บรรจบกับถนนวนะภูติหนองดินแดงสาธารณประโยชน์  คลองใหม่  ฝ่ังตะวันตก   
คลองท่าลาด  ฝ่ังใต้  โรงเรียนวัดกกสับ  วัดกกสับ  คลองกกสับ  ฝ่ังตะวันตก  และแนวเขตเทศบาล 
ตําบลปากน้ํากับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปากน้ํากับเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลบางคล้า  แนวเส้นตรง 
ที่ลากจากริมคลองมะกอก  ฝ่ังใต้  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลตําบลบางคล้า  หลักเขตที่  ๓   
ไปทางทิศตะวันออกตามคลองมะกอก  ฝ่ังใต้  เป็นระยะ  ๑๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับถนนวนะภูติ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแนวเขตเทศบาลตําบลบางคล้าไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนวนะภูติ  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  
๕๐  เมตร  กับคลองท่าลาด  ฝ่ังใต้  ที่จุดซ่ึงเส้นลากต่อตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปจนบรรจบกับ
ถนนวนะภูติ  ๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากริมคลองใหม่  ฝ่ังตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนวนะภูติ  ๑  
เป็นระยะ  ๑,๑๔๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองท่าลาด  ฝ่ังใต้  และเส้นขนาน 
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ระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองท่าลาด  ฝ่ังเหนือ  แม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังตะวันออก  เส้นที่ลากตรงไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนวนะภูติ  ๑  ที่จุดซ่ึงห่างจากริมคลองใหม่  ฝ่ังตะวันตก  ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวถนนวนะภูติ  ๑  เป็นระยะ  ๑,๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบ
กับถนนวนะภูติ  ๒  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสุขาภิบาล  ๗  บรรจบทางหลวงชนบท  ฉช.  ๔๐๒๓  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนวนะภูติ  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  สํานักปฏิบัติธรรมพรหมจารินนี 
สันติอัมพวัน  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑   
ที่จุดซ่ึงห่างจากทางหลวงชนบท  ฉช.  ๕๐๐๗  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เป็นเส้นลากต่อตรงไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ฉช.  ๕๐๐๗  
แม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังเหนือและฝ่ังตะวันออก  ซ่ึงเป็นแนวเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา 

ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๔ 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดแนวเขตโรงงานสุรากรมสรรพสามิต  

ด้านตะวันออก  จดแนวเขตโรงงานสุรากรมสรรพสามิต  ถนนกกสับ - หนองนา  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉาก 
กับถนนกกสับ - หนองนา  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนกกสับ - หนองนา  ตัดกับคลองมะกอกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนกกสับ - หนองนา  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ด้านใต้  จดเส้นขนาน
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนกกสับ - หนองนา  ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนกกสับ - หนองนา  
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนกกสับ - หนองนา  ติดกับคลองมะกอก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนกกสับ - หนองนา  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชนหรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(๓) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๔) ไซโลเก็บผลผลิตการเกษตร 
(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) โรงกําจัดขยะมูลฝอย   
(๗) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ   



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชนหรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ   

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) โรงกําจัดขยะมูลฝอย   
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชนหรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ที่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

(๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรือหอพักตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหอพัก 

(๔) ห้องแถวหรือตึกแถว 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็กและคนชรา 
(๒) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ห้ามบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคาร  ชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดในข้อ  ๔  ขอ้  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ อาคารที่ มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   
ก่อนหรือในวันที่ เทศ บัญญัตินี้ ใช้ บังคับ   ให้ ได้รั บการยกเว้นไ ม่ต้องปฏิบัติ ตามเทศบัญญัตินี้   
แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร  ชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลง 
การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ  ว่าด้วยกิจการเท่านั้น  
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ละข้อเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
อํานาจ  ประเสริฐ 

นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 




