
 หนา   ๗๙ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในทองที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  เร่ือง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขต
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกวนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปและใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวาพื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดทางรถไฟสายบานแหลม  -  แมกลอง  

ฟากใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับเสนที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๐๙๒  (ถนนเอกชัย)  ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕  (ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ)  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๒  (ถนนเอกชัย)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๒  (ถนนเอกชัย)  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๒๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนที่ลากจากถนนสาธารณะ 
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ไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณที่หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบ
กับถนนทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  ๒,๐๙๐  เมตร  ที่บริเวณหางจากเสนที่ลากจากถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณที่หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบ
กับถนนทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  ๒,๐๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสน 
ที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณที่หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ   ๖๐๐  เมตรไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  ๒,๐๙๐  เมตร  ระยะประมาณ  
๑,๑๔๐  เมตร  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับเสนที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ที่บริเวณที่หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน
สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนน
ทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  ๒,๐๙๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน
ทางเขาเมือง  ดานตะวันตก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกวดานตะวันตก   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้   
๒.๑  ดานเหนือ  จดเสนที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕  (ถนนสมุทรสงคราม - 

บางแพ)  ที่บริเวณถนนเกษมสุขุม  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๒  (ถนนเอกชัย)  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕  (ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  จนบรรจบกับเสนที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณที่หางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  
๒,๐๙๐  เมตร  ที่บริเวณหางจากเสนที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณที่หางจาก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  
๒,๐๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนที่ลากจาก
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณที่หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จนบรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  ๒,๐๙๐  เมตร  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร   
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 ดานตะวันออก  จดเสนที่ลากจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ที่บริเวณที่หางจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   
ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจนบรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ระยะประมาณ  
๒,๐๙๐  เมตร  บรรจบกับถนนทางเขาเมือง   

 ดานตะวันตก   จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกวดานตะวันตก 
๒.๒  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทางเขาเมือง  และเสน 

ต้ังฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๕  บรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ระยะ  ๒๐๐  เมตร   

 ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕ 
 ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  ที่จุดซ่ึงอยูหางจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕  บรรจบกับถนนทางเขาเมือง  ระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕   

 ดานตะวันตก   จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกวดานตะวันตก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความวาพื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดทางรถไฟสายบานแหลม - แมกลอง  

ฟากใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองบางกะบูน  เสนขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองบางบอ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๕  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองบางแกว  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางคลองแพรกลึก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางคลองทะเล  และเสนเลียบ
ชายฝงอาวแมกลอง  ดานใต  จดคลองปากมาบ  ฝงเหนือ  และคลองกลาง  ฝงเหนือ  ดานตะวันตก   
จดคลองบางจะเกร็ง  ฝงตะวันออก  และแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกวดานตะวันตก 

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายสงหรือการผลิต 

(๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 
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(๔) สถานที่บรรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการและรานจําหนายกาซ 

(๕) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๖) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายสงหรือการผลิต 

(๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 

(๔) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 

แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ 

(๕) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๖) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคาหรือโดยกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย 

วาดวยการสาธารณสุข 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลการเกษตร 

(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 

ขอ ๖  ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดายการจัดสรรที่ดิน 

(๒) อาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดายการจัดสรรที่ดิน 

(๓) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชน 

หรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  หามมิใหบุคคลใด
ดัดแปลงใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖   

ขอ ๘ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  กอนหรือในวันที่
ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔   
ขอ  ๕  และขอ  ๖ 

ขอ ๙ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  รักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ประกอบ  แสงจันทร 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 




