
 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนาและนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  เรื่อง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองนา  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่   
ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ  จดแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางตีนเป็ด  ตําบลคลองนา 
 ด้านตะวันออก จดแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
(๒) ด้านเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางตีนเป็ด  ตําบลคลองนา 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๔  (เล่ียงเมือง) 
 ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังตะวันตก 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ  จดแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔   
 ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
 ด้านตะวันตก  จดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางตนีเป็ดกับตําบลคลองนา 
(๒) ด้านเหนือ  จดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางตนีเป็ดกับตําบลคลองนา 
 ด้านตะวันออก จดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางตนีเป็ดกับตําบลคลองนา 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔ 
 ด้านตะวันตก  จดกองพลทหารราบที่  ๑๑ 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณตําบลคลองนา  เว้นแต่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒ 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ปรากฏตามแผนที่ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) อาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๘) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๙) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๓) สุสานและณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและณาปนสถาน 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือเล้ียงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็น
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) ห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถว   
(๖) อาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรือหอพักตามกฎหมาย

ว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 
ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖   

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลง
การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการเท่านั้น  
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น 
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ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  รักษาราชการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พัลลภ  ชูสว่าง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา 




