
 หน้า   ๕๖ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าทองหลาง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  และนายอําเภอบางคล้า 
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  เรื่ อง   
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  อําเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับคลองท่าทองหลาง  ฝ่ังตะวันตก  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  ที่จุดซ่ึงทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ด้านตะวันตกจดทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๑๒๑  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า 
๒.๑  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองท่าทองหลาง  ฝ่ังใต ้  

และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองท่าทองหลาง 
ฝ่ังตะวันตก  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองลําชวดบางกระพ้อ  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตก 
จดเส้นขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  และเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๑ 
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๒.๒  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลบางคล้า  การประปาส่วนภูมิภาคอําเภอบางคล้า 
ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑   
ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  ฝ่ังตะวันออกกับคลองท่าทองหลาง  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตก   
จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองท่าทองหลาง 

๒.๓  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองลําชวดบางกระพ้อ 
และคลองท่าทองหลาง  ฝ่ังใต้  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๑  และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ด้านตะวันตก  จดเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดเหนือ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  ยกเว้น
พื้นที่ในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชนหรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ 
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๔) ไซโลเก็บผลผลิตการเกษตร 
(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๗) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน 

หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษ 
ต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
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(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชนหรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ 
เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวและอาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่   
ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

(๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  บ้านแถวและอาคารพักอาศัยประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่ 

(๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรือหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยหอพัก 

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ห้ามบุคคลใด   

ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด  ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด 
ในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 

ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ก่อนหรือในวันที่   
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคาร 
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการเท่านั้นก่อนวันที่ 
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ 
ตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ว่าที่ร้อยตรี  สมยศ  อินทร์สุวรรณ ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองหลาง 




