
 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิดและนายอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  จึงออกข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  เร่ือง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ดา้นตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และวัดเซิดสําราญ 
 ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองเซิด  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
(๒) ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 
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 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
 ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนวัดเซิดสําราญ 
(๓) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากใต้  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๕ 

 ด้านตะวันตก จดคลองเซิด  ฝั่งตะวันออก 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ จดเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  ด้านเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณโรงเรียนวัดบ้านศาลา  และวัดบ้านศาลา 
(๒) ด้านเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  ด้านเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  ด้านตะวันออก 
 ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  
ฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
(๓) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๕  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  
ฟากใต้ 
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 ด้านตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  ด้านตะวันออก 
 ด้านตะวันตก จดคลองเซิด  ฝั่งตะวันออก 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ กําหนดพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  อําเภอพนัสนิคม  

จังหวัดชลบุรี  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน 
   (๒) สถานที่บรรจุ ก๊าซ  สถานที่ เ ก็บก๊าซ  และห้องบรรจุ ก๊าซสําหรับ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๕) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๖) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภทชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัด 
น้ําเสียรวมของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุ ก๊าซ  สถานที่ เ ก็บก๊าซ  และห้องบรรจุ ก๊าซสําหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๖) ห้องแถว  หรือตึกแถว 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้

ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิดรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
กิตติโชติ  ยาวิชัย 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด 





บัญชีทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง             
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทอ้งที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเซิด                 

อําเภอพนัสนคิม  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๑๑) การฟักไข่  โดยใช้ตู้อบ ได้   
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้า อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใสเ่กลือ ดอง 
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง 

 
 
 

ได้ 

  

(๗) การทําผลติภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น 
ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นํ้า อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใสเ่กลือ ดอง  
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง 

 
 
 

ได้ 

  

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรอืผลไม้อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง 
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง 

 
 
 

ได้ 

  

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๓) การป่นหรอืบดเมล็ดพืช หรือหัวพืช ได้ ได้  
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้  
(๖) การปอกหวัพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้  

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง 
อ้อ กก หรือผกัตบชวา 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

 
 หมายเหตุ   ลําดับที่  หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ได้  หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
                                 ว่าด้วยโรงงาน 

   โรงงานจําพวกที่ หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 


