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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติค วบคุ มอาคาร (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองค์ การบริห ารส่ว นตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ง แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล
วัง กระแจะโดยความเห็น ชอบของสภาองค์การบริหารส่ว นตําบลวังกระแจะ นายอําเภอเมืองตราด
คณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ เรื่อง กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“บริ เ วณที่ ๑ และ บริ เ วณที่ ๒” หมายความว่ า พื้ น ที่ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๑
แห่งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้น ที่บางส่ว นในท้องที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนินทราย ตําบลบางพระ และตําบลหนองเสม็ด
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่บริเวณที่ ๓
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จดเส้น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๘
ฟากตะวันตก และจดถนนเกาะตะเคียน ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดถนนเกาะตะเคี ยน ฟากใต้ และจดทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๓๑๘
ฟากตะวันตก
ทิศตะวันตก จดเส้น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๑๘
ฟากตะวันตก และจดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับถนนเกาะตะเคียน ฟากใต้
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ทิศใต้

จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับถนนเกาะตะเคียน ฟากใต้ และจดทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๘ ฟากตะวันตก
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด
และประเภทดังต่อไปนี้
(๑) ภายในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่งตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนินทราย
ตําบลบางพระ และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๗,๐๐๐ ตารางเมตร
(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนั้น เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ ๒ (๒) (ข) ๑. ๓.
๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. และ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้น ที่บางส่ว นในท้องที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลเนิน ทราย
ตําบลบางพระ และตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องมีระยะ
แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ห่างจากทางร่วมทางแยก ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๔ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๔ ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าว ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ

