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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแกง่เส้ียน 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเส้ียน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเส้ียน   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเส้ียน  และนายอําเภอเมืองกาญจนบุรี   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเส้ียน  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลแก่งเส้ียน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้   
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตําบลแก่งเส้ียน  กับตําบลท่ามะขาม  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า 
(๑) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเขาเนินปราง  ในบริเวณลุ่มน้ําชั้นที่  ๑  A  และชั้นที่  ๒   

แนวเขตผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี  ด้านเหนือ  ซ่ึงเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นตั้งฉากต่อจากเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบล
แก่งเส้ียนกับตําบลท่ามะขาม  ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลแก่งเส้ียน 
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กับตําบลท่ามะขาม  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลแก่งเส้ียนกับตําบลท่ามะขาม  
และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)   
ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓   
และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๙ 

(๒) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลแก่งเส้ียนด้านใต้  ด้านตะวันออก 
จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตรกับแม่น้ําแควใหญ่ฝ่ังตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๐๕  
ฟากตะวันตกด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลแก่งเส้ียนกับตําบลท่ามะขาม  ด้านตะวันตก  
จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีด้านตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๐๕ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และโรงงานจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน

ปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรขั้นต้น 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการคา้ 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และโรงงานจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน

ปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรขั้นต้น 

(๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) อาคารพาณิชยกรรม  ประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีก  ค้าส่ง   
(๔) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ประเภทห้องแถว  หรือตึกแถว  บ้านแถว 
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก    
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ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง   
หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
และข้อ  ๕   

ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือในวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้   แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเส้ียน  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สังวรณ์  เขาถ้ําทอง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเส้ียน 




