
 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะพง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

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  องคการบริหารสวนตําบลตะพงโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลตะพง  และนายอําเภอเมอืงระยองจึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะพง  เร่ือง  กําหนด

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่องคการ

บริหารสวนตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะพงนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับ  

ผังเมืองรวมชุมชนตะพง  จังหวัดระยอง  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญติันี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท)  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๔๒  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รย.  ๑๐๐๑  ดานใต  

จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ดานตะวันตก  

จดถนนสาธารณะไมทราบชื่อ  ฟากตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ถนนสายหาดแมรําพึง - ปาค่ัน - สุขุมวิท  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายซอยเนินกลาง  
เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนสายหาดแมรําพึง - ชน - สุขุมวิท  โรงเรียนวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง  วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง  ถนนสายหาดแมรําพึง - ชน - สุขุมวิท  ฟากตะวันออก  ถนนสายในชาก 
- ในไรฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายหาดแมรําพึง - ชน - สุขุมวิท  
และเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  รย.  ๑๐๐๑  ดานตะวันออก  จดเสน
แบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะพงกับตําบลเพ  ดานใต  จดทางหลวงชนบท  รย.  ๑๐๐๑  ฟากเหนือ  
ดานตะวันตก  จดทางหลวงชนบท  รย.  ๑๐๐๑  ฟากตะวันออก  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก  สถานีวิทยุ  ส.อ.ต.  กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง   
และสถานีเรดารตรวจอากาศระยอง  กรมอุตุนิยมวิทยา  คลองหวยน้ําหวา  คลองเสม็ด  และคลองคึกฤทธิ์  
ฝงตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา   
(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะพงกับตําบล

บานแลง  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๓๗๕  เมตร  กับคลองคึกฤทธิ์  ดานใต  จดเสนขนาน
ระยะ   ๒๕๗  เมตร   กับเขตการปกครองระหวางตําบลตะพงกับตําบลบานแลง  คลองคึกฤทธิ์ 
ฝงตะวันออก  เสนต้ังฉากกับเสนต้ังฉากระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับเสนต้ังฉากกับเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  บรรจบกับถนนชาวบานรวมใจ  (พัน  ร.๗ - ทีพีไอ - รวมพัฒนา)  ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เปนระยะ  ๑๕๘  เมตร  เสนขนาน
ระยะ  ๙๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๔๖๐  เมตร  
กับเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะพงกับตําบลเชิงเนิน 

(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๘๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง  
แผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับถนนชาวบาน
รวมใจ  (พัน  ร.๗ - ทีพีไอ - รวมพัฒนา)  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับเขตทหาร   
ดานตะวันตก  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะพงกับตําบลเชิงเนิน 
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“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวาง  
ตําบลตะพงกับตําบลบานแลง  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๒  
เสนขนานระยะ   ๘๐๐   เมตร   กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓   (ถนนสุขุมวิท )   
ดานตะวันออก  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะพงกับตําบลเพ  ดานใต  จดทะเลอาวไทย  
ดานตะวันตก  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลตะพงกับตําบลเชิงเนิน  ยกเวน  พื้นที่ในบริเวณ
ที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณกองพันทหารราบที่  ๗  กรมทหารราบที่  ๓  กองพลนาวิกโยธิน  
(คายมหาสุรสิงหนาท)   

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) สถานที่เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ  แกะ  หาน   เปด   ไก  งู  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖)  คลังสินคา 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๑๑) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 
(๑๒) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ  แกะ   หาน   เปด   ไก  งู  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) คลังสินคา 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๑๑) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 
(๑๒) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมใิหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้   
(๑) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) อาคารที่อยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
(๔) อาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
(๕) อาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ 
(๖) หองชุด  อาคารชุดและหอพัก 
(๗) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะห  หรือรับเลี้ยงคนพิการ 

(๑๐) สถานศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๑) โรงพยาบาล 
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ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้   
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพเิศษ 
(๖) หองชุด  อาคารชุดและหอพัก 
(๗) หองแถวและตึกแถว 
(๘) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ  แกะ   หาน   เปด   ไก  งู  หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา  ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากแนวชายฝงทะเล 
(๙) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการพาณชิยหรืออุตสาหกรรม 

(๑๐) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 
(๑๑) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  หามมิใหบุคคลใด

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

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  กอนหรือในวันที่
ขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖  
และขอ  ๗   

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการ 
ขัดตอขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตะพง  รักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ทวีป  แสงกระจาง 

นายกองคการบริหารสวนตําบลตะพง 




