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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียง  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสะเดียง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียงและนายอําเภอ 
เมืองเพชรบูรณ์  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียง  เร่ือง  กําหนดบริเวณ  
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะเดียง  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ 
ในเขตท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๒๐๓๙  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตท่ีดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 

ในท้องที่ตําบลในเมือง  ตําบลป่าเลา  และตําบลสะเดียง  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 

 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตตําบลป่าเลา  ด้านตะวันตก 
๑.๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านเหนือ  บริเวณหลักเขตที่  ๑ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านตะวันออก  บริเวณหลักเขตที่  ๑๙ 
 ด้านใต้  จดคลองคู  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
๑.๓ ด้านเหนือ  จดเขตท่ีดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 

ในท้องที่ตําบลในเมือง  ตําบลป่าเลา  และตําบลสะเดียง  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  กับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๔ 
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 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๔ 
 ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๔๓  ที่จุดซึ่งอยู่

ห่างจากทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๔๓  บรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๓๓   
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๔๓  เป็นระยะทาง  ๖๕๐  เมตร  และเส้นขนาน
ระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําป่าสัก  ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านเหนือ  บริเวณหลักเขตที่  ๗  
บริเวณหลักเขตที่  ๘  และบริเวณหลักเขตที่  ๙ 

๑.๔ ด้านเหนือ  จดคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านเหนือ  บริเวณหลักเขตที่  ๑๘ 
 ด้านใต้  จดคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  พช.  ๒๐๒๐  ฟากตะวันออก  กับทางหลวงท้องถิ่น

หมายเลข  พช.  ๒๐๐๗  ฟากตะวันออก 
๑.๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านใต้  บริเวณหลักเขตที่  ๑๗ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านตะวันออก  บริเวณหลักเขตที่  ๑๖ 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
๑.๖ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านเหนือ  บริเวณหลักเขตท่ี  ๑๑  

และบริเวณหลักเขตที่  ๑๒ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทพาพัฒนา  และ

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๕ 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านตะวันตก  บริเวณหลักเขตที่  ๑๓ 
๑.๗ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ด้านใต้  บริเวณหลักเขตที่  ๑๔  

ซึ่งเป็นคลองโซม 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๖  และ

เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘๕ 
 ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๘๕  ฟากตะวันออก 

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘๕  ตัดกับคลองหัวลงวัว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘๕  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  จดคลองหัวลงวัว  ฝั่งเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑  บริเวณหลักเขตที่  ๑๕ 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านเหนือ  แนวเขตเทศบาลตําบลนางั่ว  ด้านเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑  ฟากตะวันตก  สถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัดเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เขตท่ีดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตหวงห้ามที่ดิน  ในท้องที่ตําบลในเมือง  ตําบลป่าเลา  และตําบลสะเดียง  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  และสวนรุกขชาติผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  (หนองนารี) 

 ด้านตะวันตก จดแนวเขตตําบลป่าเลา  ด้านตะวันตก 
๒.๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๒๐๑๕  (ถนนบ้านปากปู่  –  วัดสนามบิน)  แนวเขตเทศบาล
ตําบลนาง่ัว  ด้านเหนือ 

 ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านตะวันออก 
 ด้านใต้  จดแนวเขตตําบลนาป่า  ด้านใต้ 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นแม่น้ําป่าสัก  เส้นขนาน

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแม่น้ําป่าสัก  และเส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับก่ึงกลางแม่น้ําป่าสัก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๓๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๔๓  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท
หมายเลข  พช.  ๔๐๔๓  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบทางหลวงชนบท
หมายเลข  พช.  ๔๐๓๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๓๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๔๐๔๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบทหมายเลข   
พช.  ๔๐๓๓  เป็นระยะทาง  ๑๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๔  
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์  สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์  สถานีทดลองพืชไร่เพชรบูรณ์  
เรือนจําชั่วคราวแคน้อยสาขาเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์  สถานีพืชอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมปศุสัตว์  
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  โรงเรียนวิทยานุกุลนารี  เขตท่ีดินหวงห้ามตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตําบลในเมือง  ตําบลป่าเลา  และตําบลสะเดียง  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑  
ฟากตะวันออก 

๒.๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตตําบลป่าเลา  ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน  จดทางหลวงชนบทหมายเลข  พช.  ๒๐๓๙  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒ 
 ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณหลักเขตที่  ๑๘  จดคลอง 

ส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  พช.  ๒๐๐๗  ฟากตะวันออก 
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๒.๔ ด้านเหนือ  จดแนวเขตตําบลป่าเลา  ด้านเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  พช.  ๒๐๐๗  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๐๖  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตตําบลป่าเลา  ด้านตะวันตก 
๒.๕ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๐๖  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  พช.  ๒๐๒๐  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านใต ้
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตตําบลป่าเลา  ด้านตะวันตก 
๒.๖ ด้านเหนือ  จดคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งใต้  แนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนสาย  ค  ๒  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลาง
ถนนสาย  ง  ๓ 

 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์ถนนสามัคคีชัย  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑  
และถนนพระพุทธบาท  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านใต้  ซึ่งเป็นเขตทหาร  (ค่ายพ่อขุนผาเมือง)  
ด้านเหนือ  และเส้นตรงที่ต่อจากแนวเขตทหาร  (ค่ายพ่อขุนผาเมือง)  ด้านเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๑,๖๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑ 

 ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านตะวันตก 
๒.๗ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง  ๕  และ 

เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนเทพาพัฒนา 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  ฟากตะวันตก  และแนวเขต

ตําบลนาป่า  ด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นแม่น้ําป่าสัก 
 ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวมเมือง  ด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากแนวเขต

ผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  ฟากตะวันออก  ที่จุด 
ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๑   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดถนนพระพุทธบาท  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดคลองหัวลงวัว  ฝั่งใต้ 
ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘๕  ฟากตะวันตก 
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ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑  ฟากตะวันออกที่จุดซึ่ง 
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๒๑   ตัดกับคลองหัวลงวัว   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอ่ไปนี้ 
๔.๑ พื้นที่ในบริเวณสวนพันธุ์ไผ่ทั่วประเทศ  (บ้านปากปู่) 
๔.๒ พื้นที่ในบริเวณสวนรุกขชาติผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  (หนองนารี) 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์  อาคารเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานชั่งตวงวัดเขตเพชรบูรณ์  สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานการค้าภายใน
จังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยสํารวจอุทกวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์  สถานีตํารวจทางหลวง  ๕  กองกํากับการ  ๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  ๑  สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์  สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์  ตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบูรณ์  กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒  สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  โทรศัพท์จังหวัดเพชรบูรณ์  ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เพชรบูรณ์  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ว่าการอําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ศูนย์ประมวลผลข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์  
(สาขาประมวลผลข้อมูลภาค  ๖  จังหวัดพิษณุโลก)  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียง  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  ๑๖  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  
สถานีผสมเทียมเพชรบูรณ์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์   
ด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศด่านเพชรบูรณ์ 

๕.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์  สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์  สถานีทดลอง
พืชไร่เพชรบูรณ์  สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์  
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์  เรือนจําชั่วคราวแคน้อยสาขาเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์  กรมประชาสัมพันธ์  สํานักทางหลวงที่  ๖  
กรมทางหลวง  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  สถานีพืชอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  และโรงเรียนวทิยานุกุลนารี 
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ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ปรากฏตาม
แผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๘) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
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(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๘) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๙) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๑๐) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๑) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิด  ยกเว้นอาคารเพื่อสันทนาการ 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  

ของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า  

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรมที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  
ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียง  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ประทิน  นาคสําราญ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียง 




