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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาก 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท   

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ 
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองตาก  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองตากและผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาก  เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ้ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้   
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ จดถนนพหลโยธิน  ฟากใต้ 
ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไทยชนะ 
ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหนองคา 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนอื จดแนวเขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
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 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
 ด้านใต้ จดถนนจรดวิถีถ่อง  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนรามคําแหง  ฟากตะวันออก  และถนนกิตติขจร  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์หนองหลวง 
(๒) ด้านเหนือ จดถนนท่าเรือ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
 ด้านใต้ จดถนนพหลโยธิน  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนกิตติขจร  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณหนองคา 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ จดถนนจรดวิถีถ่อง  ฟากใต้ 
ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ด้านใต้  จดถนนท่าเรือ  ฟากเหนือ 
ด้านตะวันตก จดถนนจอมพล  ฟากตะวันออก,  ถนนกิตติขจร  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณสนามกีฬาตากสิน  หนองยายปา  สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ - พระนางเจ้าสิริกิตติ์ ฯ  

สวนสาธารณะหนองมณีบรรพต  และสวนสาธารณะแม่น้ําปิง 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองหลวง 
(๒) ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ตก.๒๕ 
(๓) สนามกีฬาตากสิน 
(๔) หนองยายปา 
(๕) สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 
(๖) สวนสาธารณะหนองมณีบรรพต 
(๗) สวนสาธารณะแม่ปิง 
(๘) สวนสราญรมย์ 
(๙) หนองคา 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ จดถนนท่าเรือ  ฟากใต้   
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ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนมหาดไทยบํารุง   
ฟากตะวันตก 

ด้านใต้  จดถนนตากสินซอย  ๒๗  ฟากเหนือ  และถนนไทยชนะซอย  ๑  ฟากเหนือ 
ด้านตะวันตก จดถนนจอมพลฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองตาก  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ด้านตะวันออก จดถนนรามคําแหง  ฟากตะวันตก 
ด้านใต้  จดที่ราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ตก.๒๕ 
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําปิง  ฝั่งตะวันออก 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  

ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๗) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หา้มบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
ของชุมชนหรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นพิษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๗) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
ขอ้ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๗) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง 
(๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่อุตสาหกรรมหัตถกรรมที่เป็น

โรงงานจําพวกที่  ๑   
(๒)  สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  ห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

รวมถึงสถานที่จําหน่ายก๊าซ 
(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  รวมถึงสถานที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลการเกษตร 
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๗) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๙) โรงฆ่าสัตว์  

(๑๐) อาคารท่ีสูงเกิน  ๑๒  เมตร  ยกเว้นส่วนโครงสร้างของหลังคาที่ไม่ใช้รับน้ําหนักบรรทุก  
และอาคารศาสนกิจ 

ข้อ ๙ ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  เว้นแต่ 
เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 

(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๖) อาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
ข้อ ๑๐ ภายในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  

ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  
และขอ้  ๙   

ข้อ ๑๑ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  
และข้อ  ๙   

ข้อ ๑๒ อาคารที่ ได้ รับอนุญาตหรือได้แจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีเมืองตาก  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อนันท์ชัย  ทวเีก้ือกูลกิจ 
นายกเทศมนตรีเมืองตาก 




