
 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพุ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพุ  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

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  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลสีพยา 
- บอพุ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพุ  และนายอําเภอทาใหม   
จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพุ  เร่ือง  
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่  
องคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพุ  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพุนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวง  ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทาใหม  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลทาใหม  ดานใต  

ถนนสายวัดลาด - วัดบอพุ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายวัดลาด - 
วัดบอพุ  ดานตะวันออก  จดเสนต้ังฉากระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับถนนสายวัดลาด - วัดบอพุ  ที่จุดซ่ึงอยู
หางจากถนนสายวัดลาด - วัดบอพุ   บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๑๔๗  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนวัดลาด - วัดบอพุ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๗  ฟากใตถนนสาธารณะ  



 หนา   ๕๔ 
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ฟากตะวันตก  เสนตรงที่ลากตอจากถนนสาธารณะฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ต้ังฉากกับ
ศูนยกลางถนนสายสีพยา - บอพุ  ถนนสาธารณะฟากตะวันตก  เสนตรงที่ตอจากถนนสาธารณะ 
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนสายวัดกลาง - วัดบน  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนสายวัดกลาง - วัดบน  
ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายวัดกลาง - วัดบน  และวัดบน   
ดานตะวันตก  จดวัดบน  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายวัดลาด  และวัดลาด 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลทาใหม   

ดานตะวันออก  จดเสนแบงเขตตําบลบอพุกับตําบลพลอยแหวน  อําเภอทาใหม  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๔๗  ฟากตะวันตก  และปาชาเนินสาธารณประโยชน  ดานใต  จดเสนแบงเขตตําบลบอพุ

กับตําบลสีพยา  อําเภอทาใหม  ดานตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลทาใหม  ทั้งนี้  ยกเวนพื้นที่บริเวณที่  ๑ 

ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  รายละเอียดปรากฏตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมี  เพื่อการขายสงหรือการผลิต 

๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 

๔) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการและรานจําหนายกาซ 

๕) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

๖) กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  ประกอบการพาณิชย  หรือประกอบอุตสาหกรรม 

๒) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชน   

หรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
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ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไวตามขอ   ๔  และขอ  ๕  หามมิใหบุคคลใด 
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดใหขอ  ๔  และขอ  ๕ 

ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่ กําหนดตามขอ  ๔  และขอ  ๕  กอนหรือในวันที่
ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  และ  
ขอ  ๕ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น 
กอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพุ  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิริยะ  สุขสานต   

นายกองคการบริหารสวนตําบลสีพยา - บอพ ุ




