
 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกและนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม   
จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดคลองวัดแก้วฟ้า  ฝ่ังตะวันออก  

ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕   
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  
เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๕  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข  วัดจันทร์เจริญสุข  แม่น้ําแม่กลอง  ฝ่ังเหนือ  และวัดแก้วฟ้า  
ด้านตะวันตก  จดวัดแก้วฟ้าและคลองวัดแก้วฟ้า  ฝ่ังตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๕   

 ด้านตะวันออก จดคลองแม่กลอง  ฝ่ังตะวันตก  และคลองลัดจวน  ฝ่ังตะวันตก   

 ด้านใต้ จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝ่ังเหนือ   

 ด้านตะวันตก จดคลองผีหลอก  ฝ่ังตะวันออก 

(๒) ด้านเหนือ จดคลองผีหลอก  ฝ่ังใต้   

 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝ่ังตะวันตก   

 ด้านใต้ จดแม่น้ําแม่กลอง  ฝ่ังเหนือ   

 ด้านตะวันตก จดวัดจันทร์เจริญสุข  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข  เส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  เป็นระยะ  ๔๕๐  เมตร  เส้นขนาน

ระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๕  คลองจางวาง  ฝ่ังตะวันออก  และ

คลองอัมพวา  ฝ่ังใต้ 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 

(๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่

ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  และร้านจําหน่ายก๊าซ   

(๕) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่  อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  อาคาร  

พาณิชยกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๒) โรงงานทุกประเภท  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ

ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ข้อ ๖ ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  

ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕   
ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ชนะ  อินทรโชต ิ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก 






