
 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสระแกว้ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  และนายอําเภอเมืองกําแพงเพชร  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  เรื่อง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเล่ียงเมือง) 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง 
  ๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเล่ียงเมือง) 
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   ด้านใต้ จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  อําเภอ 
เมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง  
และแนวเขต  องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 

   ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณโรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร 
  ๑.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากใต้  และเขตโบราณสถาน

วัดดงหวาย 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง  

วัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง) 
   ด้านใต้ จดถนนชากังราว  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขต  องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  อําเภอ 

เมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 
   ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณโรงเรียนเทศบาล  ๓  (อินทรัมพรรย์  บุญประคองพิทยาคม)  

เขตโบราณสถานวัดดงหวาย  เขตโบราณสถานวัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง)  บางส่วนของเขตโบราณสถาน  
วัดนาควัชรโสภณ  (เฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว)  และบางส่วนของ  
เขตวัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง)  (เฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว)   

  ๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนชากังราว  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองท่อทองแดง  

ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  อําเภอ 

เมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 
  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ด้านเหนือ จดคลองท่อทองแดง  ซ่ึงเป็นแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตําบล

สระแก้ว 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตควบคุมอาคาร  ด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็นเส้นตั้งฉากกับ

ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเจริญสุข  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออก  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร 

   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเล่ียงเมือง )   

ฟากตะวันออก 
   ทั้งนี้  ยกเว้นที่ดินบริเวณ  “บริเวณที่  ๓” 
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  ๒.๒ ด้านเหนือ จดคลองท่อทองแดง  ฝ่ังใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเล่ียงเมือง )   

ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  อําเภอ 

เมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๕  (ถนนเล่ียงเมือง)  คลองท่อทองแดง  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง  
คลองท่อทองแดง 

  ๒.๓ ด้านเหนือ คลองท่อทองแดง  ฝ่ังใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  อําเภอ 

เมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 
  “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
  ด้านเหนือ จดเส้นตรงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  

๙๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงระยะ  ๗๐๐  เมตร  ซ่ึงตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออก  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  เป็นระยะ  
๑,๘๐๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๕ 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  ซ่ึงตั้งฉากกับเส้นขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ไปทางทิศตะวันออก  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕   
เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึง  เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าหนองคล้า - คลองเรือ  
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ระกา  (แปลง  ๒)  และอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก  ค้าส่ง  
ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้  
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพ 

ของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
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  (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วย
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

  (๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

  (๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
  (๕) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพ 

ของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือไม่เป็นมลพษิต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

  (๒) ห้องแถว  หรือตึกแถว 
  (๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หรือหอพัก  

ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
  (๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
  (๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคาร  

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
  (๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพ 

ของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

  (๒) อาคารสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

  (๓) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
  (๔) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
  (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ห้ามบุคคลใด  

ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖   

ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ก่อนหรือในวันที่  
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่  
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สุวรรณ  ศุภกิจเจริญ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 




