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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลวันยาว 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลวันยาว  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลวันยาวโดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลวันยาว  และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลวันยาว  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลวันยาว  อําเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ี  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและ 
ให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติน้ี   
  “บริเวณที่  ๑”   หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ   
  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านเกาะขวาง - บ้านวันยาวล่าง  

และถนนบ้านวันยาว - บ้านซึ้งล่าง 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านวันยาว 
  ด้านใต้ จดถนนถนนบ้านวันยาว - บ้านซึ้งล่าง  ฟากเหนือ  และวัดอรัญญาราม   

(วัดวันยาวล่าง)   
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านวันยาว  และเส้นตรง 

ที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านวันยาว 
  “บริเวณที่  ๒”   หมายความว่า  พื้นที่ใน  ๒  บริเวณ  ดังน้ี 
  ๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านเกาะขวาง 

- บ้านวันยาวล่าง  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านวันยาว - บ้านซึ้งล่าง 
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   ด้านตะวันออก   จดเส้นต้ังฉากกับถนนบ้านวันยาว - บ้านซึ้งล่าง  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือบรรจบกับถนนบ้านท่ามะขาม  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

   ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านเกาะขวาง 
- บ้านวันยาวล่าง  และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านวันยาว - บ้านซึ้งล่าง 

   ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนบ้านวันยาว  
และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนบ้านวันยาว  เป็นระยะ   ๑๕๐  เมตร 

   ทั้งน้ี  ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๑ 
  ๒.๒ ด้านเหนือ    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก   จดถนนวัดใหม่ ดํารงธรรม  ฟากตะวันตก  และฟากเหนือ   

เส้นขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาล  ๔  ไปจดศูนย์กลางถนนบ้านเกาะขวาง - บ้านวันยาวล่าง  
และเป็นเส้นตรงลากต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ  ๑๕๐  เมตร 

   ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านเกาะขวาง 
- บ้านวันยาวล่าง 

   ด้านตะวันตก   จดคลองเวฬุ  ฝั่งตะวันออก  และคลองยายจู  ฝั่งตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๓”   หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ   
  ด้านเหนือ    จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนบ้านวันยาว  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท) 
  ด้านตะวันตก   จดถนนวัดใหม่ดํารงธรรม  ฟากตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลวันยาว  ส่วนที่อยู่ใน 

เขตผังเมืองรวมเมืองขลุง  ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓   
  ทั้งน้ี  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัติน้ี 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปน้ี 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน

ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
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(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
(๗) อาคารเก็บสินค้าซึ่งเปน็ที่เก็บพกัหรือขนถ่ายสนิค้าหรอืสิง่ของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปน้ี 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  หรือ

โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
(๗) อาคารเก็บสินค้าซึ่งเปน็ที่เก็บพกัหรือขนถ่ายสนิค้าหรอืสิง่ของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสรา้งอาคาร  ดังต่อไปน้ี 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน

ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
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(๖) อาคารสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) อาคารสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปน้ี 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน

ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร 
(๖) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๗) ห้องแถว  ตึกแถวหรือบ้านแถว 
(๘) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  หา้มบุคคลใดดัดแปลง  

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  
ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ก่อนหรือ
ในวันที่เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖   
และข้อ  ๗   

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ัน  ก่อนวันที่เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี  แต่จะขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัติน้ีไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตําบลวันยาว  รักษาการตามเทศบัญญัติน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ณรงค์ศักด์ิ  สายันต์ 

นายกเทศมนตรีตําบลวันยาว 




