
 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในทองที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง  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  องคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

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

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็งนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปและใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้   
๑.๑ ดานเหนือ  จดคลองกลาง  ฝงใต   
 ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน

ราชญาติรักษา   
 ดานใต  จดสถานีจายน้ําบางจะเกร็ง  การประปาสมุทรสงคราม   
 ดานตะวันตก   จดโรงเรียนวัดบางจะเกรง็  (ประโชต  ประชานุกูล)  และวัดบางจะเกร็ง 
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๑.๒ ดานเหนือ  จดถนนราชญาติ รักษา  ฟากใต   และสถานีจายน้ําบางจะเกร็ง   
การประปาสมุทรสงคราม   

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราชญาติรักษา   
 ดานใต  จดถนนราษฎรประสิทธิ์  ฝงเหนือ  และคลองมอญ  ฝงเหนือ   
 ดานตะวันตก   จดคลองบางจะเกร็ง  ฝงตะวันออก 
๑.๓ ดานเหนือ   จดคลองบางจะเกร็ง  ฝงใต   
 ดานตะวนัออก จดถนนราษฎรประสิทธิ์  ฟากตะวันตก   
 ดานใต  จดวัดศรัทธาธรรม  และโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม   
 ดานตะวันตก จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก  
“บริเวณที่  ๒”  หมายความวาพื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองบางจะเกร็ง  ฝงใต  ดานตะวันออก  

จดคลองมอญ  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดถนนราชญาติรักษา  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดถนนราษฎร
ประสิทธิ์  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้   
๓.๑ ดานเหนือ   จดโรงเรียนวัดศรัทธาราม   
 ดานตะวันออก จดถนนราษฎรประสิทธิ์  ฟากตะวันตก  เสนต้ังฉากกับศูนยกลาง

ถนนราษฎรประสิทธิ์  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากจุดบรรจบของถนนราชญาติรักษากับถนนราษฎรประสิทธิ์   
ไปตามถนนราษฎรประสิทธิ์  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   

 ดานใต  จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันออก 
๓.๒ พื้นที่ในบริเวณโรงงานน้ําปลาตราปลาหมึก 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความวาพื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดคลองกลางฝงใต  คลองสีสก   

ฝงใตและคลองทะเล  ฝงใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  
สส.๒๐๐๓  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   สส.๒๐๐๓   
เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราษฎรประสิทธิ์  เสนต้ังฉากกับศูนยกลางถนนราษฎร
ประสิทธิ์  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนราชญาติรักษาบรรจบกับถนนราษฎรประสิทธิ์ไปตามแนวถนนราษฎร
ประสิทธิ์  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ถนนราษฎรประสิทธิ์  ฟากเหนือ  และโรงงานน้ําปลาตราปลาหมึก  
ดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราชญาตรัิกษา  สถานีจายน้ําบางจะเกร็ง  
การประปาสมุทรสงคราม  และเสนตรงตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราชญาติรักษา 
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“บริเวณที่  ๕”  หมายความวาพื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนราษฎรประสิทธิ์  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

สส.๒๐๐๓  และคลองทะเล  ฝงใต  ดานตะวันออก  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง

ดานตะวันออก  ดานใต  จดแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็งดานใต  ดานตะวันตก  จดเสน

ต้ังฉากกับศูนยกลางถนนราษฎรประสิทธิ์  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากจุดบรรจบของถนนราชญาติรักษากับถนน

ราษฎรประสิทธิ์  ไปตามถนนราษฎรประสิทธิ์  เปนระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร   

ทั้งนี้ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายสงหรือการผลิต 

(๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 

(๔) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

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 
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(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) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ

ส่ิงแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายสงหรือการผลิต 

(๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๒) อาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๓) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ

ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ขอ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๒) อาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๓) อาคารขนาดใหญ 

(๔) โรงงานทุกประเภท  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ

ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๕) คลังสินคาที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายสงหรือการผลิต 

(๖) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 
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(๗) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
แตไมหมายความรวมถึงถานีบริการและรานจําหนายกาซ 

(๘) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
(๙) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคาหรือโดยกอเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
วาดวยการสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  หามมิให

บุคคลใดดัดแปลงใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘   

ขอ ๑๐ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  
กอนหรือในวันที่ขอบัญญติันี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน
ขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘   

ขอ ๑๑ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง  รักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ศราวุธ  กลวยจํานงค 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง 




