
 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา   ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   มาตรา   ๔๒  และมาตรา   ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ  จึงออก 
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ  เรื่อง  
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขต  
องค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณนี้  ให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันที่   
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน  (ปรับปรุงครั้งที่  ๑)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัติ   
บริเวณที่  ๑  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบล 
กําเนิดนพคุณ  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ่  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตก  
จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  
และถนนร่วมใจ  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นโรงพยาบาลบางสะพาน 
บริเวณที่  ๒  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดถนนกําเนิดนพคุณ  ๕/๓  ฟากใต้  

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองยายริด  ฝ่ังใต้  ด้านตะวันออก  
จดถนนห้วยทรายขาว  ๑  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  โรงพยาบาลบางสะพาน  และถนนร่วมใจ  ฟากตะวันตก  
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ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๖๙  แนวเขต
เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองบางสะพานใหญ่  ฝ่ังเหนือ   
ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - 
บ้านหนองระแวง  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนร่วมใจ 

บริเวณที่  ๓  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  
ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านระแวง  ทั้งสองฟาก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าหล่อ -  
บ้านดอนเคี่ยม  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  เป็นระยะ  
๒๐๐  เมตร  และถนนกําเนิดนพคุณ  ๔/๒  ฟากตะวันตก  ฟากตะวันออก  และฟากใต้  ด้านตะวันออก  
จดเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากตะวันตก  และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาสีเสียด  ด้านใต้  จดแนวเขต
เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองยายริด  ฝ่ังใต้  และฝั่งเหนือ  
ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากเหนือ  ที่ซ่ึงอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนกําเนิดนพคุณ  ๖/๖  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากเหนือ  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๖๙  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  สุสานจีน  
เส้นตั้งฉากกับถนนกําเนดินพคุณ  ๖/๖  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากเหนือ  บรรจบกับถนนกําเนิดนพคุณ  ๖/๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนกําเนิดนพคุณ  ๖/๖  เป็นระยะ  ๗๕๐  เมตร  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากใต้  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนกําเนิดนพคุณ  ๖/๗  บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๖๙  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๑๖๙  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 

ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๗  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  
โรงเรียนบางสะพานวิทยา  โรงเรียนบ้านดอนทอง  สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพาน  และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอบางสะพาน 

บริเวณที่  ๔  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาสีเสียด 
บริเวณที่  ๕  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท  ปข  ๑๐๒๓  

เพชรเกษม - บ้านเขาน้อย  ฟากใต้  โรงเรียนบ้านถ้ําเขาน้อย  และถนนกําเนิดนพคุณ  ๓/๒  ฟากใต้  
ด้านตะวนัออก  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - 
บ้านหนองระแวง  ด้านใต้  จดถนนท่าหล่อ - บ้านดอนเคี่ยม  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
ชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงเป็นศูนย์กลางถนน 
ท่าหล่อ - บ้านดอนเคี่ยม  บรรจบกับทางหลวงชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  
ฟากตะวันตก  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ปข  
๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  ฟากตะวันตก  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ปข  ๔๐๐๗  บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง  ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนบ้าน
ถ้ําเขาน้อย   
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บริเวณที่  ๖  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ  
ยกเว้นบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๗  สุสานจีน   
วัดเขากะจิ  วัดถ้ําเขาน้อย  วัดนาผักขวง  สํานักสงฆ์ทุ่งไทรทอง  สถานีอนามัยบ้านหนองตาจ่า  โรงเรียน
บ้านดอนสง่า  โรงเรียนบ้านนาผักขวง  และสถานีรถไฟนาผักขวง 

บริเวณที่  ๗  หมายความว่า  ที่ดินบริเวณเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองพันลํา   
ฝ่ังตะวันออก  และคลองบางสะพานใหญ่  ฝ่ังเหนือ  และฝั่งตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
ทั้ง  ๒  ฝ่ัง  กับคลองวังนาค  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  ทั้ง  ๒  ฝ่ัง  กับคลองยายริด  ทั้งนี้ยกเว้น
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

ทั้งนี้บริเวณที่  ๑ - บริเวณที่  ๗  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึง  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ ใช้ก๊าซ   
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   
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(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ ใช้ก๊าซ   
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) กําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
การก่อสร้างอาคารริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค  และระยะที่เกิน  ๖  เมตร  ถึง   
๑๕  เมตร  ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน  ๘  เมตร 



 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

แต่ไม่หมายความถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่าย  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่ายที่ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) จัดสรรที่ดิน  เพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละ  5  ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณชิยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) กําจัดขยะมูลฝอย 
ข้อ ๙ ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่เป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  บ้านแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่

เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
ถ้ามีการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถวตาม  (๗)  
ดําเนินการอยู่ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโครงการเดียวกัน  ต้องก่อสร้างอาคารเพื่อกิจการ
ดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 



 หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๐ ภายในบริเวณที่  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ก่อสร้าง
อาคารเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  
การเกษตรกรรมหรือที่ เ ก่ียวข้องกับการเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
การก่อสร้างอาคารริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ต้องมีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค  และระยะที่เกิน  ๖  เมตร  ถึง  ๑๕  เมตร  
ห้ามก่อสร้างอาคารสงูเกิน  ๘  เมตร 

ข้อ ๑๑ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  
และข้อ  ๑๐  ห้ามมิให้บุคคลใด  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือ
ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๑๒ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘   
ข้อ  ๙  และขอ้  ๑๐  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  
แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๑๓ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฎิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประสงค์  สมทรง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ 




