
 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองดาน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  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  องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน   
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองดานและนายอําเภอบางบอ  จึงออกขอบัญญัติไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  เร่ือง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่
องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองดานนี้ใหใชบังคับต้ังแต วันถัดจาก   
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา   
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  ดานเหนือ   

ดานตะวันออก  จดคลองเกลือ  ฝงตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ฟากเหนือ  ดานใต  จดเสนที่เชื่อมตอระหวางจุดซ่ึงอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  
ฟากใตที่จุดซ่ึงคลองสีลง  ฝงตะวันตก  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ฟากใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  
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เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  และจุดซ่ึงอยูบนคลองกะโหลก  ฝงตะวันตก   
ซ่ึงเปนระยะต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  
ตรงจุดที่อยูหางจากคลองสีลง  ฝงตะวันตก  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  
ฟากใต  ไปทางทิศตะวนัตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  เปนระยะ  
๘๕๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกจนจดกับเขตเทศบาลตําบลคลองดาน  ดานตะวันตก  จดแนวเขต
เทศบาลตําบลคลองดาน  ดานตะวันออก  และดานเหนือ  คลองดาน  ฝงตะวันออก  และคลองกันยา   
ฝงตะวันออก  ทั้งนี้ยกเวนพื้นที่โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  ดานเหนือ   

เสนขนานระยะ   ๑ ,๐๐๐   เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   (ถนนสุขุมวิท)   

ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคลองดานดานตะวันตกและดานใต  ดานใต  จดเสนที่เชื่อมตอ

ระหวางจุดซ่ึงอยูบนคลองดาน  ฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนระยะต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท)  บรรจบกับคลองดาน  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และจุด

ซ่ึงอยูบนคลองไมร้ัว  ฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนระยะต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  

ฟากใต  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  ตรงจุดที่อยูหางจากศูนยกลางถนนลาดหวายบรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  ตรงจุดศูนยกลางถนนลาดหวายบรรจบกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  ยกเวนพื้นที่

ในบริเวณที่  ๑   

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
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(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  

เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน   เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 

(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  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 ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และขอ  ๕  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  

หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  

และขอ  ๕ 
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ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่ กําหนดตามขอ  ๔   และขอ  ๕  กอนหรือในวันที่
ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  และขอ  ๕ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  กอนวันที่
ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวน 
ไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองดาน  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
เอนก  สุขสําราญ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองดาน 




