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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   (ฉบับที่   ๒ )   พ .ศ .   ๒๕๓๕   และมาตรา   ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  และผู้ว่าราชการจังหวัด
กําแพงเพชร  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  บางชนิด  หรือบางประเภทในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้ มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวม 
เมืองกําแพงเพชร  (ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแล้ว 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ด้านเหนือ จดโครงการท่อทองแดง  กรมชลประทาน  ด้านใต้   
    ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙   

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเทศา  ๒  ซอย  ๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณ  การประปากําแพงเพชร  การประปาส่วนภูมิภาค   
  ๑.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต้    
    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร   
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    ด้านใต้ จดถนนชากังราว  ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

เขตโบราณสถานวัดนาควัชรโสภณ  เขตโบราณสถานตะแบกลาย  เขตโบราณสถานไม่ปรากฏชื่อ   
และวัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง)  เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร   

  ๑.๓ ด้านเหนือ จดถนนชากังราว  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง  ฝ่ังตะวันตก  เส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก   

    ด้านใต้ จดถนนเจริญสุข  ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก   
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

เขตโบราณสถานไม่ปรากฏชื่อ  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  โรงเรียนอนุบาลองอาจวิทยา  
และโรงเรียนวัชรวิทยา 

  ๑.๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร 

    ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก 

    ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง 
  ๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนเจริญสุข  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร 
    ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และถนนราชดําเนิน  ๑  ฟากตะวันออก 
    ด้านตะวันตก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันออก  และฟากใต้ 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณวัดกําแพงเพชร  ที่ทําการงานรักษาความสะอาด  กองอนามัย

และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  และศูนย์เครื่องจักรกลและพัสดุ  กองการช่าง  เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 

  ๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนราชดําเนิน  ๑  ซอย  ๑๘ 
    ด้านตะวันออก จดถนนราชดําเนิน  ๑  ฟากตะวันตก 
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    ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง)   

    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณบ้านพักข้าราชการ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กําแพงเพชร   
  ๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง) 
    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร  ด้านตะวันออก 
    ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร  ด้านใต้ 
    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๘๔  ฟากตะวันตก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณโรงเรียนเทศบาล  ๔  (อินทร์ - ชุ่ม  ดีสารอุปถมัภ์)  
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร  ด้านเหนือ  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  และหลักเขตที่  ๓ 
    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก   
    ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  

ตัดกับถนนวังคาง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนสาย  ก  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร   
ถนนวิจิตร  ๑  ฟากตะวันออก  ถนนราชดําเนิน  ๑  ซอย  ๒  ถนนราชดําเนิน  ๑  ฟากตะวันออก   
และถนนเทศา  ๑  ฟากตะวันตก 

    ด้านตะวนัตก จดถนนเรืองราษฎร์พัฒนา  ฟากตะวันออก  ถนนกําแพงเพชร  
ฟากใต้  ถนนสิริจิต  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก  เส้นตั้งฉาก  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเทศา  ๒  ซอย  ๕  บรรจบกับ  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๙  ฟากตะวันออก 

    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ป่าแม่ระกา  (แปลง  ๒)   
เขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์  เขตโบราณสถานคูเมืองและกําแพงเมืองกําแพงเพชร   
เขตโบราณสถานวัดกะโลทัย  วัดเทพโมฬี  ฌาปนสถานวัดคูยาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขตที่  ๔๑  ห้องสมุดประชาชน  บ้านพัก
ข้าราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  การประปากําแพงเพชร  
การประปาส่วนภูมิภาค  ที่ว่าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร  โครงการพัฒนาแม่น้ําปิงจังหวัดกําแพงเพชร  
กรมชลประทาน  และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
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  ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนราชดําเนิน  ๑  ซอย  ๘  ฟากใต้  ถนนราชดําเนิน  ๑  
ซอย  ๑๑  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเทศบาล  ๑  ตัดกับ   
ถนนราชดําเนิน  ๑  ซอย  ๘  ไปทางทิศใต้  ตามแนวถนนเทศบาล  ๑  เป็นระยะ  ๑๒๕  เมตร 

      ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก   
    ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ  ถนนราชดําเนิน  ๑  ฟากตะวันตก   
    ด้านตะวันตก จดถนนสิริจิต  ฟากตะวันออก  ถนนเทศา  ๑  ฟากตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณโรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดทุ่งสวน)  และโรงพยาบาล

กําแพงเพชร 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
    ด้านเหนือ จดวัดเทพโมฬี  และถนนราชดําเนิน  ๑  ซอย  ๒  ฟากใต้  

ถนนวิจิตร  ๑  ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาย  ก  บรรจบกับถนนวังคาง  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนสาย  ก  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร 

    ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ก  ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล  ๑  ที่ จุดซ่ึงอยู่ ห่างจาก   

ถนนเทศบาล  ๑  ตัดกับถนนราชดําเนิน  ๑  ซอย  ๘  ไปทางทิศใต้  ตามแนวถนนเทศบาล  ๑  เป็นระยะ  
๑๒๕  เมตร  ถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก  ถนนราชดําเนิน  ๑  ซอย  ๘  ฟากเหนือ  ถนนราชดําเนิน  ๑  
ซอย  ๑๑  ฟากเหนือ  ถนนทุ่งสวน   

    ด้านตะวันตก จดถนนเทศา  ๑  ฟากตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณวัดคูยาง  โรงเรียนวัดคูยาง  วัดบาง  วัดเสด็จ  และโรงเรียน

เทศบาล  ๒  (วัดทุ่งสวน) 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร  ด้านเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง  เส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง) 

    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร  ด้านตะวันออก 

    ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร  ด้านใต้ 

    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง)  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง  
ฝ่ังตะวันตก  และโรงเรียนวัชรวิทยา 
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  ๔.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง)  และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  
และบ้านพักข้าราชการ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กําแพงเพชร   

    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร  ด้านตะวันออก 

    ด้านใต ้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเลี่ยงเมือง)  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๘๔  แนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  
ด้านใต้ 

    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณวัดหงส์ทองดอนไพรวัลย์  และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง

กําแพงเพชร 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒ 
    ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
    ด้านใต้ จดถนนกําแพงเพชร 
    ด้านตะวันตก จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
  ๕.๒ เกาะกลางแม่น้ําปิง  ซ่ึงอยู่ระหว่างเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  

หลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒  และสะพานข้ามแม่น้ําปิง  (สะพานกําแพงเพชร) 
  ๕.๓ ด้านเหนือ จดถนนกําแพงเพชร  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก จดถนนเรืองราษฎร์พัฒนา  ฟากตะวันตก  และถนนเทศา  ๑  

ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้ จดถนนสาย  ก  ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดถนนสิริจิต  ฟากตะวันออก 
  ๕.๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย  ก  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก  

ผ่านสะพานข้ามแม่น้ําปิง  (สะพานใหม่  ถนนเลี่ยงเมือง)  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕   
(ถนนเลี่ยงเมือง)   

    ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร  ระหว่างหลักเขตที่  ๙  และหลักเขตที่  ๑๐ 

    ด้านตะวันตก จดแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันออก 
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  ๕.๕ เกาะกลางแม่น้ําปิง  ซ่ึงอยู่ระหว่างสะพานข้ามแม่น้ําปิง  (สะพานกําแพงเพชร)
กับสะพานข้ามแม่น้ําปิง  (สะพานใหม่  ถนนเลี่ยงเมือง)  และที่ดินงอกริมแม่น้ําปิง  ฝ่ังตะวันตก   
เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

  ๕.๖ เกาะกลางแม่น้ําปิง  ซ่ึงอยู่ระหว่างสะพานข้ามแม่น้ําปิง  (สะพานใหม่  ถนนเลี่ยงเมือง)  
กับแนวเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  เฉพาะส่วนที่อยู่ใน
เขตของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

    ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ตามแผนที่
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

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

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

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

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
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ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

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

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือ 
ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) ห้องแถว  หรือตึกแถว 
(๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หรือหอพักตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหอพัก 
(๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว 
(๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทหอพัก  ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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(๕) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า   

ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘   
ห้ามบุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  
ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด 
ในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘   

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ชัยวัฒน์  ศุภอรรถพาณิช 

นายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร 




