
 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล  
โดยอาศัยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล  นายอําเภอกบินทร์บุรี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดาล  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมระดับเมืองหรือผังเมืองรวม
ระดับชุมชนในท้องที่  ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
(๑) บริเวณที่  ๑  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึง  ๑.๒  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) ด้านเหนือ  จดแนวเขตตําบลวังดาลด้านเหนือ 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซ่ึงถนนพนังก้ันน้ําบรรจบกับทางรถไฟ
สายตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓
(สุวรรณศรเดิม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  
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   ด้านใต้   จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ   

   ด้านตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากจาก

ศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซ่ึงถนนพนังก้ันน้ําบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก   

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (สุวรรณศรเดิม)

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร

 (๑.๒) ด้านเหนือ  จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 

   ด้านตะวันออก   จดแนวเขตตําบลวังดาลด้านตะวันออก 

   ด้านตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตั้งฉาก   

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า  

อําเภอกบินทร์บุรี  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนว 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเป็นเส้นตรงที่ต่อตรงจากปลายเส้นตั้งฉาก 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออกที่จุดซ่ึงถนนพนังก้ันน้ําบรรจบกับ 

ทางรถไฟสายตะวันออก 

   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่กําหนดไว้เป็นเขตทหาร   

(๒) บริเวณที่  ๒  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณหมายเลข  ๒  มีรายการดังต่อไปนี้  

 ด้านเหนือ  จดแนวเขตตําบลวังดาลด้านเหนือ 

 ด้านตะวันออก  จดแนวเขตตําบลกบินทร์ด้านตะวันตก    

 ด้านใต้    จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ    

 ด้านตะวันตก    จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับแนวเขตผังเมืองรวม  ซ่ึงเป็น

เส้นตรงที่ลากจากศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก  ที่จุดซ่ึงถนนพนังก้ันน้ําบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก   

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (สุวรรณศรเดิม)  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  (ถนนสุวรรณศร)  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร

 ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล  อําเภอกบินทร์บุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร

ชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบ

กิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมภายใน 

  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
   (๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก  
   (๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งรับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วนัที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
บุญนํา  สวัสดี 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล 




