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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแม่ระมาด
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบั ญญั ติ เทศบาลตํ าบลแม่ ระมาด ว่ าด้ วยการกํ าหนดบริ เวณ
ห้ า มก่ อ สร้ า งดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภทในท้ อ งที่ เ ขตเทศบาล
ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐
แห่ งพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ เทศบาล (ฉบั บที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลตํ าบลแม่ ระมาด โดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาลตํ าบลแม่ ระมาด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “เทศบั ญญั ติ เทศบาลตํ าบลแม่ ระมาด เรื่ อง กํ าหนดบริ เวณ
ห้ ามก่ อ สร้ างดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ยนการใช้ อ าคารบางชนิ ด หรื อบางประเภท ในท้ อ งที่ เ ขตเทศบาล
ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ เทศบั ญญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บตั้ งแต่ วั นถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นต้ นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ในท้องที่ตามข้อ ๔
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลง เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง
หรือท่อระบายน้ํา กําแพง ประตู และรั้ว
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด ระหว่างหลักเขตที่ ๑ และหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด ระหว่างหลักเขตที่ ๒ และหลักเขตที่ ๓
ด้านใต้
จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ และ
หลักเขตที่ ๔
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด ระหว่างหลักเขตที่ ๔ และหลักเขตที่ ๑
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้
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ข้อ ๕ ให้ กํ าหนดพื้ นที่ ในท้ องที่ เทศบาลตํ าบลแม่ ระมาด อํ าเภอแม่ ระมาด จั งหวั ดตาก
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัติ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ซึ่งอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง มาตรการคุ้ มครองความปลอดภั ยใน
การดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ทุกด้าน
(๓) คลังน้ํามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
นํ้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๔) สถานีบริการน้ํามันประเภท ก สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค
ลั กษณะที่ สอง สถานี บริ การน้ํ ามั นประเภท จ ลั กษณะที่ สอง และสถานี บริ การน้ํ ามั นประเภท ฉ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า
๑๒ เมตร
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท โรงเก็บ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า ๑๒ เมตร
(๗) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๘) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) อาคารเก็บสินค้าเพื่อเป็นที่เก็บ พัก หรือถ่ายสินค้า หรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรื ออุ ตสาหกรรมที่ มีพื้ นที่ รวมกั นทุ กชั้นในหลั งเดียวกั นเกิ น ๕๐๐ ตารางเมตร และต้องตั้ งอยู่ริ มถนน
สาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
(๑๑) รงกําจัดมูลฝอย
(๑๒) อาคารเก็บวัตถุอันตราย
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(๑๓) อาคารซื้ อ ขายหรื อ เก็ บ เศษวั ส ดุ ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกลเก่ า ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลังเดียวกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๔) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน ๕ ตารางเมตร
(๑๕) อาคารที่มีความสูงเกิน ๒๓ เมตร เว้นแต่อาคารที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาด และ
โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้มีความสูงเกิน ๒๓ เมตร ได้
(๑๖) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง ห้วย หรือแหล่งน้ํา
สาธารณะน้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๖ ภายในพื้นที่กําหนดตามข้อ ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๕
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕
ข้อ ๘ ภายในพื้ นที่ กํ าหนดตามข้อ ๔ อาคารที่ ได้รั บใบอนุ ญาตหรือใบรั บแจ้งการก่อสร้ าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ
ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ
ให้ ได้ รั บยกเว้ น ไม่ ต้ องปฏิ บั ติ ตามเทศบั ญญั ติ นี้ แต่ จะขอเปลี่ ยนแปลงการอนุ ญาตหรื อการแจ้ งให้ เป็ น
การขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่ระมาด รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ชัยณรงค์ มะเดชะ
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ระมาด

