
 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   
พ.ศ.  ๒๕๖1 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตําบลพระธาตุผาแดง  ว่าด้วยกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  
อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

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  องค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาตุผาแดง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  และ
นายอําเภอแม่สอด  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  เร่ือง  กําหนดบริเวณ  
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  พ.ศ.  ๒๕๖1” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากในท้องที่ตามข้อ  ๔   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง  หรือดัดแปลง  เขื่อน  สะพาน  อุโมงค์  
ทาง  หรือท่อระบายน้ํา  กําแพง  ประตู  และรั้ว 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสมัครสรรพการ  

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่ง  เส้นตั้งฉากกับถนนบ้านทุ่งฟากตะวันตก 
ที่จุดซึ่งห่างจากถนนบ้านทุ่งบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบ้านทุ่ง  เป็นระยะ  
๑๐๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านทุ่ง 
 ด้านใต้ จดถนนคันคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันออก 
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๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนคันคลองชลประทาน  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๙๐ 
 ด้านใต้ จดถนนคันคลองชลประทาน  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนแสงอรุณ  เส้นขนาน

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศรีพานิช  และเส้นตั้งฉากกับถนนศรีพานิชฟากตะวันตกที่จุดซึ่ง
ถนนศรีพานิชบรรจบกับถนนคันคลองชลประทาน 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ จดถนนคันคลองชลประทาน  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดถนนคันคลองชลประทานฟากตะวันตกลงไปทางทิศใต้จนสิ้นสุดแนวเขต

หมู่บ้านเอื้องดอย  จดถนนทางหลวงชนบทฟากตะวันตก  ลงไปถนนทางเข้าบ้านแม่ตาวใหม่บริเวณเมรุ  
บ้านพะเด๊ะลงไปทางทิศใต้  ตามแนวเส้นแบ่งหมู่บ้านแม่ตาวใหม่กับบ้านพะเด๊ะ 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๙๐  ฟากตะวันออก 
 ด้านใต้ จดตามแนวเขตตําบลไปทางทิศตะวันออกถึงทางเข้าตําบลแม่กุ   

ไปตามถนนทางเข้าบ้านถ้ําเสือ 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ตามแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  

เว้นแต่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔   
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๕ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือเปลี่ยนการใช้ซึ่งอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 

ในการดําเนินงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 

ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ทุกด้าน 
(๓) คลังน้ํามัน  และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

นํ้ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๔) สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  สถานีบริการนํ้ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีเขตทาง  น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี  
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

(๗) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
(๘) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๙) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) อาคารเก็บสินค้าเพื่อเป็นที่เก็บ  พักหรือถ่ายสินค้า  หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และต้องตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

(๑๒) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๓) อาคารเก็บวัตถุอันตราย 
(๑4)  อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 

ในหลังเดียวกัน  เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๑5) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่ป้ายบอกช่ือสถานท่ีหรือสิ่งที่

สร้างขึ้น  สําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน  ๕  ตารางเมตร 
(๑6) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๒๓  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ 

ให้มีความสูงเกิน  ๒๓  เมตร  ได้ 
(๑7) อาคารท่ีมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีฉูดฉาด  เว้นแต่สีอ่อนหรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  

ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล   
(18) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ํา

สาธารณะน้อยกว่า  6  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์ 
ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตรหรือโรงงาน  

ที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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 (ข) โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ  หรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด   
หอถังน้ํา  เสาส่งไฟฟ้า  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสีข้าว  ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  ไซโลเก็บผลิตผล 
ทางการเกษตร 

(2) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(3) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตรหรือโรงงาน 
ที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(4) คลังน้ํามัน  และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

(5) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(6) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
(7) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
(8) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(9) โรงกําจัดมูลฝอยที่มีระยะห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดินน้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  และมี

ระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
(10) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑1) สถานศึกษา 
(๑2) สถานพยาบาล 
(๑3) สถานสงเคราะห์เด็ก  คนชรา  และคนพิการ 
(๑4) อาคารท่ีมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีฉูดฉาด  เว้นแต่สีอ่อนหรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  

ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล 
(15) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ

น้อยกว่า  6  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์ 
ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  สําหรับที่ว่างโดยรอบอาคาร

และระยะถอยร่นกับถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  ทาง  หรือที่สาธารณะ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

(2) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(3) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีพื้นที่รวมกัน  
ทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   
ทุกด้าน 

(4) ป้ายบอกชื่อสถานที่  หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้าย
รวมกันไม่เกิน  ๒  ตารางเมตร 

(5) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ํา
สาธารณะ  น้อยกว่า  6  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์ 

อาคารตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีอ่อนหรือ 
สีกลมกลืนธรรมชาติ  ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล 

ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคาร  
ดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารพักอาศัย  ประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน  6  เมตร  สําหรับที่ว่างโดยรอบอาคาร
และระยะถอยร่นกับถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  ทาง  หรือที่สาธารณะ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

(2) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(3) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน   
๙,๐๐๐  ตารางเมตรและมีระยะหา่งจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  10  เมตร  ทุกด้าน   

(4) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
(5) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  

น้อยกว่า  6  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์ 
อาคารตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีอ่อนหรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  

ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัว

หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ภายในบริเวณที่  ๕  กําหนดในพื้นที่ที่มีทรัพยากรดินอุดมสมบูรณ์  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

เป็นส่วนใหญ่  เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่สําคัญ  คํานึงถึงการปลูกสร้างอาคารเฉพาะที่มีความจําเป็น  
ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารพักอาศัย  บ้านแถว  ตึกแถว  อาคารท่ีพักอาศัยรวมหอพัก  โรงแรม  สําหรับที่ว่าง
โดยรอบอาคารและระยะถอยร่นกับถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  ทาง  หรือที่สาธารณะ  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(2) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(3) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน   
๕๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  10  เมตร  ทุกด้าน 

(4) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
(5) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ห้วย  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  

น้อยกว่า  6  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์ 
อาคารตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีอ่อนหรือสีกลมกลืนธรรมชาติ  

ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ําตาล 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัว

หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ข้อ 6 ภายในพ้ืนที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  

ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในขอ้  5   
ข้อ 7 ภายในพื้นที่กําหนดตามข้อ  ๔  อาคารที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ได้รับยกเว้น  ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภท  ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  5   

ข้อ 8 ภายในพ้ืนที่กําหนดตามข้อ  ๔  อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ 
ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้างดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ  
ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมนึก  ชื่นนิยม   
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุผาแดง 



 


