
 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลบางบอ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลบางบอ  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ
ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา   ๓๒   มาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑  มาตรา   ๔๒   และมาตรา   ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   และมาตรา  ๗๑  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหาร
สวนตําบลบางบอ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางบอ  และนายอําเภอบางบอ
จึงตราขอบัญญัตินี้ขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางบอ   เรื่อง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางบอ  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางบอนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหสิ้นสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - ตราด)  ดานตะวันออก  จดคลองพระองค
เจาไชยานุชิต  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบอดานตะวันตก    
ดานตะวันตก  จดคลองสนามพลี  ฝงตะวันออก 



 หนา   ๑๓๓ 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พ้ืนที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - ตราด)  ดานตะวันออก  จดแนวเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางบอดานตะวันออก   ดานใต  จดเสนขนานระยะ   ๒ ,๐๐๐   เมตร   
กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาลบางบอ  ดานตะวันตก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบอ 
ดานตะวันตก  คลองพระองคเจาไชยานุชิต  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - ตราด)  และคลองสนามพลี  ฝงตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา 
(๑) พ้ืนที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐   เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

พิเศษหมายเลข  ๗  ดานตะวันออก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบอดานตะวันออก  ดานใต  
จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔  (ถนนบางนา - ตราด)  
ดานตะวันตก  จดคลองสนามพลี  ฝงตะวันออก 

(๒) พ้ืนที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ   ๒,๐๐๐  เมตร   กับศูนยกลางถนน
สุขาภิบาลบางบอ  ดานตะวันออก  ดานใต  และดานตะวันตก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบอ
ดานตะวันออก  ดานใต  และดานตะวันตก 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พ้ืนที่ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลบางบอ  ยกเวนพ้ืนที่ 
ในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 

ท้ังนี้ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา 
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(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

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

(๑๐) สถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ 
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๙) สถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
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(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ 
ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๖) หองชุด  อาคารชุด 
(๗) หอพัก 
(๘) บานแถว  หองแถว  ตึกแถว 
ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ท่ีกําหนดไวตามขอ  ๔, ๕, ๖  และขอ  ๗  หามมิใหบุคคลใด

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

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ ท่ีกําหนดตามขอ  ๔, ๕, ๖  และขอ  ๗   กอนหรือ 
ในวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือ
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เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน 
ขอ  ๔, ๕, ๖  และขอ  ๗ 

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

ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางบอ  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
เชาวลิตร  บุญรอด 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบอ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้  คือ  สืบเนื่องจากการประกาศบังคับใชกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๔ - 
วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  และไดดําเนินการขอขยายอายุการใชบังคับออกไปอีกครั้งละ  ๑  ป  ๒  คร้ังแลว  
ซ่ึงจะหมดอายุการใชบังคับในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  นี้  ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการซึ่งรับถายโอนภารกิจการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการไปดําเนินงาน  ไดจัดจาง 
บริษัท  สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา  จํากัด  ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ขณะนี้ผานขั้นตอน
การประชุมคณะที่ปรึกษาผัง เมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการแลว   เตรียมสงรางเข าสูการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาดานผังเมือง  และคณะกรรมการผังเมืองตอไป  ซ่ึงจะดําเนินการไมแลวเสร็จทัน
ภายในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  จะสงผลใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ส้ินสุดการบังคับใช 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาการลงทุน
ดานเศรษฐกิจสูง  เปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในดานตาง ๆ  ตลอดจนเปนศูนยกลาง 
การคมนาคมขนสงทางอากาศ   เปนตน   การเกิดชองวางการใชบังคับของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
สมุทรปราการยอมสงผลกระทบตอการควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน  และอาคารตามโครงการลงทุน
พัฒนาดานตาง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเปนอยางมาก  ซ่ึงจะสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม   
การขยายตัวของชุมชนอยางกระจัดกระจาย  ซ่ึงจะนํามาซึ่งสภาพชุมชนแออัด  การกระจายตัวของโรงงาน  ซ่ึงจะทํา
ใหยากตอการควบคุมผลกระทบดานมลภาวะตาง ๆ  สภาพแวดลอมของจังหวัดก็จะเสียไป  สมควรที่จะได
กําหนดมาตรการควบคุมสภาพการใชประโยชนที่ดินใหตอเนื่อง  จึงจําเปนตองออกขอบัญญัตินี้ 
 


