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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา 71
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติส ภาตํ าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตํ าบล พ.ศ. 2537 ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม โดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วน
ตํ า บลน้ํ า ชุ น โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลน้ํ า ชุ น และนายอํ า เภอหล่ ม สั ก
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน เรื่อง กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําชุน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองหล่มสักในเขตพื้นที่
ตามข้อ 3
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ฟากใต้
ด้านตะวันออก แนวเขตตําบลหนองไขว่ ด้านใต้
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ 100 เมตรกั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 12 และหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พ.ช. 18 (น้ําชุน) ป่าไม้เขตพิษณุโลก กรมป่าไม้
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร
กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21
เป็นระยะ 2,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เริ่มต้นจากแนวเขต
ผังเมืองรวมด้านใต้ ที่จุดซึ่งห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๒ ง

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ เป็นระยะ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 บรรจบกับถนน
สาธารณะไม่ ป รากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 12
เป็นระยะ 650 เมตร
2.2 ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ 100 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 12 ฟากใต้
ด้านตะวันออก แนวเขตตําบลหนองไขว่ ด้านใต้
ด้านใต้
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ เ ริ่ ม ต้ น จากถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับห้วยน้ําชุน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 1,100 เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 เป็นระยะ 2,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (สระบุรี - หล่มสัก) ฟากตะวันออก
และหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พช. 18 (น้ําชุน) ป่าไม้เขตพิษณุโลก
“บริเวณที่ 3” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทเว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
(๒) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการและร้านจําหน่ายก๊าซ
(๔) อาคารเก็บวัตถุระเบิด
(๕) โรงกําจัดขยะมูลฝอย
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใด ก่อสร้างอาคารโรงงานทุกประเภท เว้นแต่
โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกประเภท เว้นแต่อาคาร
เพื่อสันทนาการ อาคารเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาคารสาธารณประโยชน์
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ 3 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6
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ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ 3 ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6
ข้อ 9 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ 10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน รักษาการตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภรภัทร เทืองน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําชุน

