
 หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในทองที่เขตองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

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  องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน  เร่ือง  

กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองที่

เขตองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่   

๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน  (ปรับปรุงคร้ังที่  ๑)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ขอ ๓ ในขอบัญญัติ 

บริเวณที่  ๑  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงใต  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๓๗๔   

ฟากตะวันตก  ดานใต  จดทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา  ฟากเหนือและสํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอบางสะพาน  ดานตะวันตก  จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 



 หนา   ๘๙ 
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บริเวณที่  ๒  หมายความวา   

(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  

ฝงใต  ดานตะวันออก  จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  

เพชรเกษม - ฝายทา  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรวมใจ  

ฟากตะวันตก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝ งตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐   เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยการทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา  ฟากใต  และซอยเฉลิมชัย  ฟากเหนือ  

ดานตะวันตก  จดซอยกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔   

ฟากตะวันออก 

บริเวณที่  ๓  หมายความวา 

(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  

ฝงใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนรวมใจ  ฟากตะวันตก  ดานใต  

จดทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  

๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหลักเมือง  ฟากตะวันตก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา   

ฟากใต  เขามารองเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม 

- ฝายทา  ฟากใต  และซอยเฉลิมชัย  ฟากใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันออก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนสวนไทยนคร  ฟากใต  ถนนตนไทร  ฟากเหนือ  และถนนมารอง - ไทรหงส  ฟากเหนือ  

ดานตะวันตก  จดถนนเขาตะลอม  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณสุสานจีน  วัดเขาตะลอม  วัดถ้ํามารอง  เขาระเบิด  เขามารอง  และที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน 
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(๓) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  
ฝงใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงตะวันตก  ดานใต  
จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  
๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงตะวันออก 

บริเวณที่  ๔  หมายความวา 
(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  

ฝงใต  วัดทุงมะพราว  โรงเรียนวัดทุงมะพราว  ทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา  ฟากใต  
ถนนมารอง - ไทรหงส  ฟากใต  และถนนตนไทร  ฟากใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  
กับศูนยกลางถนนหลักเมือง  ฟากตะวันตก  ถนนเขาตะลอม  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดแนวเสนตรงที่ตอจากเสนที่ลากผานระหวางจุดที่อยูบน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  ฟากตะวันตก  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร   
กับจุดที่อยูบนศูนยกลางเขตทางรถไฟสายใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  
เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพุน้ําเค็ม   
ดานตะวันตก  จดแนวเสนแบงเขตตําบลระหวางตําบลพงศประศาสนกับตําบลทองมงคล  และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ  ปาพุน้ําเค็ม 

ทั้งนี้  ยกเวนสํานักสงฆทุงกระตาย  วัดทุงมะพราว  โรงเรียนบานหวยแกว  โรงเรียน 
บานทุงมะพราว  และเขาพริก 

(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  
ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองปากปด  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก  ดานตะวันออก   
จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับที่สาธารณะเลียบชายฝงอาวไทย  ดานใต  จดแนวเขตเสนตรง 
ที่ลากผานระหวางจุดที่อยูบนศูนยกลางเขตทางรถไฟสายใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท   
ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา  ตัดกับเขตทางรถไฟสายใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขต
ทางรถไฟสายใตเปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  
ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๓๓๗๔  เปนระยะ  ๓,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
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กับชายฝงอาวไทย  ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันออก  เสนขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสวนไทยนคร  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  
ฝงใต  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงตะวันตก  ดานใต  
จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงเหนือ  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  
๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงตะวันออก 

บริเวณที่  ๕  หมายความวา 
(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ที่ดินบริเวณฝงใต  คลองบางสะพานใหญ  ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ   

๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  เร่ิมตนจากเสนแบงเขตระหวางตําบลทองมงคลกับตําบล 
พงศประศาสน  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวคลอง 
บางสะพานใหญ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับที่สาธารณะชายฝงอาวไทย  ฟากตะวันตก  
และที่ดินบริเวณ   ๒  ฝง  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองปากปด  ทั้งนี้  ยกเวน   
วัดทุงมะพราว 

(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ที่ดินบริเวณเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับที่สาธารณะเลียบชายฝง
อาวไทย  ฟากตะวันตก  เร่ิมตนจาก  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ  ฝงใต 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวที่สาธารณะเลียบชายฝงอาวไทย  จนบรรจบกับเสนตรงที่ลากผาน
ระหวางจุดซ่ึงอยูบนศูนยกลางเขตทางรถไฟสายใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  
เพชรเกษม - ฝายทา  ตัดกับเขตทางรถไฟสายใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเขตทางรถไฟสายใต  
เปนระยะ  ๔,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  ที่จุดซ่ึงอยูหางจาก 
ทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๓๕  เพชรเกษม - ฝายทา  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๗๔  เปนระยะ  
๓,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับชายฝงอาวไทย 

(๓) พื้นที่ในบริเวณ  เขาพริก  เขามารอง  และเขาระเบิด 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึง  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ตอไปนี้   

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี ้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร   แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  และสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลงิ 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   เวนแต เปนการจัดสรรที่ เปนสวนหนึ่ง 

ของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๗) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว   

เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหา 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ถามีการกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  
และเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว  ตาม  (๗)  
ดําเนินการอยูในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ตองกอสรางอาคารเพื่อกิจการ
ดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ขอ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  เจาของหรือผูครองครอบที่ ดินโดยชอบดวยกฎหมาย   
ใหกอสรางอาคารเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   
การอ ยูอ าศั ย   การ เกษตรกรรมหรือที่ เ กี่ ยวข องกับการเกษตรกรรม   การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
(๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ   สุกร  แพะ  แกะ  หาน   เปด  ไก  งู   จระเข  หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๔) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  บานแถว  หรือตึกแถว 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การกอสรางอาคารริมฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ตองมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค  และระยะที่เกิน  ๖  เมตร  ถึง  ๑๕  เมตร  
หามกอสรางอาคารสูงเกิน  ๘  เมตร 

การกอสรางอาคารริมชายฝงทะเล  ตองมีที่วางตามแนวขนานริมชายฝงทะเลไมนอยกวา   
๑๕  เมตร  และระยะที่เกิน  ๑๕  เมตร  ถึง  ๓๐  เมตร  หามกอสรางอาคารสูงเกิน  ๘  เมตร 

ขอ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘   
หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘ 

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



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๑ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ 
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการ 
ขัดตอขอบัญญัตินี้ไมได   

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสนรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
มลตรี  พรมศิลา 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน 






