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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา   ๓๒   มาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๒   และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหาร
สวนตําบลในคลองบางปลากด  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด   
จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  เร่ือง  
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่
องคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากดนี้ใหใชบังคับต้ังแต 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการ
ประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา   
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดซอยครูแจม  ฟากตะวันออก  และคลองทาเกวียน  ฝงใต  

ดานตะวันออก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  ดานตะวันออก  และทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวสัด์ิ)  ฟากตะวันออก  ดานใต  จดคลองบางปลากด  ฝงเหนือ  
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และแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  ดานใต  ดานตะวันตก  จดคลองบางปลากด  
ฝงตะวันออก  และถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันออก   

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  และดานตะวันออก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ในคลองบางปลากด   ดานเหนือ   และดานตะวันออก   ดานใต   จดซอยวัดแค   ฟากตะวันตก   
ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนาน
ดังกลาว  ดานตะวันออก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  ดานตะวันออก  
ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนต้ังฉาก
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากเหนือ  ที่จุดซ่ึง 
คลองมอญบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากใต 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา   
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  และดานตะวันออก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ในคลองบางปลากด   ดานเหนือ  และดานตะวันออก  ดานใต  จดซอยครูแจม  ฟากตะวันออก   
ดานตะวันตก  จดถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองบางปลากด  ฝงใต  ดานตะวันออก  จดทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากตะวันตก  ซอยวัดแค  ฟากตะวันออก  แนวเขตองคการ
บริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  ดานเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  เสนต้ังฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากเหนือ  ที่จุดซ่ึงคลองมอญบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  
(ถนนสุขสวัสด์ิ)  ฟากใต  ดานใต  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  ดานใต  
ดานตะวันตก  จดเสนตรงที่เชื่อมตอระหวางจุดต้ังอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๓  ฟากเหนือ  
ที่จุดซ่ึงทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  
ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๔๓  เปนระยะ  ๑,๙๕๐  เมตร   
กับจุดซ่ึงต้ังอยูบนคลองบางปลากด  ฝงใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓   
(ถนนสุขสวัสด์ิ)  ตามแนวเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓  (ถนนสุขสวัสด์ิ)  เปนระยะ  
๒,๐๐๐  เมตร 
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“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  
ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓   

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู   หรือสัตวปา   

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๒) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๓) อาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
(๔) อาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  
(๕) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๗) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู   หรือสัตวปา   
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 
(๗) โรงฆาสัตว 
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(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู   หรือสัตวปา   
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๙) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู   หรือสัตวปา   
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  หามมิใหบุคคลใด

ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗ 

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่ กําหนดตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  กอนหรือ 
ในวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด  รักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สอาด  ใจมีธรรม 
นายกองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด 

 
 





 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้  คือ  สืบเนื่องจากการประกาศบังคับใชกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๔  -  
วันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  และไดดําเนินการขอขยายอายุการใชบังคับออกไปอีกครั้งละ  ๑  ป  ๒  ครั้งแลว  
ซ่ึงจะหมดอายุการใชบังคับในวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  นี้  ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการซ่ึงรับถายโอนภารกิจการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการไปดําเนินงาน  ไดจัดจาง 
บริษัท  สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา  จํากัด  ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ขณะนี้ผานขั้นตอน
การประชุมคณะที่ปรึกษาผัง เมืองรวมจั งหวัดสมุทรปราการแลว   เตรียมสงราง เขาสูการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาดานผังเมือง  และคณะกรรมการผังเมืองตอไป  ซ่ึงจะดําเนินการไมแลวเสร็จทัน
ภายในวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  จะสงผลใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ส้ินสุดการบังคับใช 
 จากสภาพการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาการลงทุน
ดานเศรษฐกิจสูง  เปนพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในดานตาง  ๆ  ตลอดจนเปนศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงทางอากาศ  เปนตน  การเกิดชองวางการใชบังคับของกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ
ยอมสงผลกระทบตอการควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดิน  และอาคารตามโครงการลงทุนพัฒนาดานตาง  ๆ  
ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการเปนอยางมาก  ซ่ึงจะสงผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม  การขยายตัวของชุมชน
อยางกระจัดกระจาย  ซ่ึงจะนํามาซ่ึงสภาพชุมชนแออัด  การกระจายตัวของโรงงาน  ซ่ึงจะทําใหยากตอการ
ควบคุมผลกระทบดานมลภาวะตาง  ๆ  สภาพแวดลอมของจังหวัดก็จะเสียไป  สมควร  ท่ีจะไดกําหนด
มาตรการควบคุมสภาพการใชประโยชนท่ีดินใหตอเนื่อง  จึงจําเปนตองออกขอบัญญัตินี้ 


