
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามกอ่สร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท 

ในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ  อ าเภอแมส่อด  จังหวดัตาก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ   ว่าด้วย
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตท้องที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 
มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่ปะ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  และนายอ าเภอแม่สอด  
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  เรื่อง  ก าหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตท้องที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖2” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน 
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด   
จังหวัดตาก  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  บริเวณที่  ๑  ข้อย่อย  (๗)   
  “(๗)  อาคารเก็บสินคา้เพื่อเปน็ที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินคา้หรอืสิ่งของเพ่ือประโยชน์

ทางการค้า  หรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร” 
  บริเวณที่  ๒  ข้อย่อย  (๒)  และ  (๘)   
  “(๒)  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น 

ในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร 

  (๘)  อาคารเก็บสินค้าเพ่ือเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิง่ของเพื่อประโยชน์
ทางการค้า  หรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร” 

  บริเวณที่  ๓  ข้อย่อย  (๑)  (๖)  และ  (๑๐)   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๓



  “(๑)  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น 
ในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  (๖)  อาคารพาณิชยกรรมทีม่ีพื้นทีร่วมกันทุกชั้นในหลังเดียวกนัเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
  (๑๐)  อาคารเก็บสินค้าเพ่ือเป็นที่เก็บ  พักหรือถ่ายสินค้า  หรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์

ทางการค้า  หรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร” 
  บริเวณที่  ๔  ข้อย่อย  (๒)  (๔)  (๕)  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “(๒)  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 

ไม่เกิน  ๙,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่างโดยรอบอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  (๔)  ศูนย์กระจายสินค้า  สถานที่ขนถ่ายสินค้า  คลังสินค้า  คลังสินค้าต่าง ๆ   

ตามกฎหมายศุลกากร  มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวไม่เกิน  ๙,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่าง
โดยรอบอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  (๕)  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ  ๕  บริเวณที่  ๔   
  “(๖)  คลังน้ ามัน  และสถานที่เก็บรักษาน้ ามันลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
  (๗)  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการ

น้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการ
น้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย  ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

  (๘)  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  (๙)  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
ที่มีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า  ๑๒  เมตร” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  บริเวณที่  ๕  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคาร

ดังต่อไปนี้   
  (๑)  อาคารพักอาศัย  บ้านแถว  ตึกแถว  อาคารที่พักอาศัย  หอพัก  โรงแรม  

สถานศึกษา 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๓



  (๒)  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  
๙,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่างโดยรอบอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  (๓)  อาคารพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  
อาคารตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีอ่อนหรือสีกลมกลืนธรรมชาติ   
ได้แก่  สีขาว  สีเทา  สีอิฐ  สีดินเผา  สีน้ าตาล 

  (๔)  คลังน้ ามัน  และสถานที่เก็บรักษาน้ ามันลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

  (๕)  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการ
น้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการ
น้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่าย  ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

  (๖)  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  (๗)  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่มีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า  ๑๒  เมตร 

  (๘)  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  (๙)  โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ  หรือโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด” 
ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้   และ 

ให้มีอ านาจตามประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
มานพ  ยะเขียว 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๓


