
 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองขลุง  โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองขลุง  และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญตัินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง  อําเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง  
จังหวัดจันทบุรี  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้   
  “บริเวณที่  ๑” หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ   
  ด้านเหนือ จดถนนเทศบาลสาย  ๘  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๒๑๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนเทศบาลสาย  ๔ 
  ด้านใต้ จดคลองเวฬุฝ่ังเหนือ  ถนนเทศบาลสาย  ๒  ฟากเหนือ  และถนน

เทศบาลสาย  ๖  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลสาย  ๖  ฟากตะวันออก  ที่ทําการไปรษณีย์ขลุง  

และถนนเทศบาลสาย  ๗  ฟากตะวันออก   
  “บริเวณที่  ๒” หมายความวา่  พื้นที่ในบริเวณ   
  ด้านเหนือ จดถนนเทศบาลสาย  ๑๒  ฟากใต้และเส้นขนานระยะ  ๒๑๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
  ด้านตะวันออก จดคลองยายจู  (หัวชะเนียง)  ฝ่ังตะวันตก  และคลองเวฬุฝ่ังตะวันตก 
  ด้านใต้ จดคลองเวฬุฝ่ังเหนือ  และคลองขลุงฝ่ังเหนือ 
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  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาลสาย  ๒  
และถนนเทศบาลสาย  ๑๒  ฟากตะวันออก 

  ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๑ 
  “บริเวณที่  ๓” หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ   
  ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองขลุงบริเวณหลักเขตที่  ๓  และหลักเขตที่  ๔ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองขลุงบริเวณหลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศใต้

ตามแนวคลองยายจู  (หัวชะเนียง)  ฝ่ังตะวันตก  บรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 

  ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองขลุงบริเวณหลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 
  “บริเวณที่  ๔” หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองขลุง  ยกเว้นพื้นที่

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓   
  ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  

หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
(๗) อาคารเก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
(๗) อาคารเก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
ขอ้ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  

หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
(๖) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๗) ห้องแถว  ตึกแถวหรือบ้านแถว 
(๘) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
(๗) อาคารเก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
ขอ้ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  

หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  
ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  
หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิดหรอืประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวนัที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีเมืองขลุง  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
บุรินทร์  ธนอุดมนาน 

นายกเทศมนตรีเมืองขลุง 




