
 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย  อําเภอบางบอ  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  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย   
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย   เ ร่ือง  
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่
องคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอยนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  

(กรุงเทพ - ชลบุรี)   ฟากใต  ดานตะวันออกจดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย   
ดานตะวันออก  คลองบางพลีนอย  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - 
ตราด)  และดานตะวันตก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย  ดานตะวันตก 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  
(ถนนบางนา - ตราด)  ฟากใต  คลองบางพลีนอย  ฝงตะวันออก  และเขตองคการบริหารสวนตําบล 



 หนา   ๑๒๘ 
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บางพลีนอยดานตะวันออก  ดานตะวันออก  ดานใต  และดานตะวันตก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางพลีนอยดานตะวันออก  ดานใต  และดานตะวันตก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา พื้นที่ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย  ยกเวน
พื้นที่ในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒ 

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  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  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
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เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๖ บริเวณที่  ๓ หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๖) หองชุด  อาคารชุด 
(๗) หอพัก 
(๘) บานแถว  หองแถว  ตึกแถว 
ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔, ๕  และ ๖  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  

หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดในขอ  ๔, ๕  
และขอ  ๖ 

ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔, ๕  และ  ๖  กอนหรือในวันที่ขอบัญญัตินี้
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔, ๕   และ  ๖ 

ขอ ๙ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอยรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
เสริญ  อิ่มละเอียด 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 หนา   ๑๓๑ 
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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
คณะอนุกรรมการการผังเมือง  และคณะกรรมการผังเมืองตอไป  ซ่ึงจะดําเนินการไมแลวเสร็จทันภายในวันท่ี  
๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  จะสงผลใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ส้ินสุดการบังคับใช 

จากสภาพการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาการลงทุน
ดานเศรษฐกิจสูง  เปนพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในดานตาง ๆ  ตลอดจนเปนศูนยกลาง 
การคมนาคมขนสงทางอากาศ   เปนตน  การเกิดชองวางการใชบังคับของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
สมุทรปราการยอมสงผลกระทบตอการควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดิน  และอาคารตามโครงการลงทุน
พัฒนาดานตาง ๆ  ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการเปนอยางมาก   ซ่ึงจะมีผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม   
การขยายตัวของชุมชนอยางกระจัดกระจาย  ซ่ึงจะนํามาซ่ึงสภาพชุมชนแออัด  การกระจายตัวของโรงงาน   
ซ่ึงจะทําใหยากตอการควบคุมผลกระทบดานมลภาวะตาง ๆ  สภาพแวดลอมของจังหวัดก็จะเสียไป  สมควร 
ท่ีจะไดกําหนดมาตรการควบคุมสภาพการใชประโยชนท่ีดินใหตอเนื่อง  จึงจําเปนตองออกขอบัญญัตินี้ 
 


