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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ าบลและองค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวาเล่ย์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ และนายอําเภอพบพระ
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ เรื่อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการใช้ บั งคั บ เมื่ อ มี ป ระกาศกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ในท้องที่ตามข้อ ๔
ข้อ ๓ ในข้อบัญ ญั ตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลง เขื่อน สะพาน อุโมงค์
ทาง หรือท่อระบายน้ํา กําแพง ประตู และรั้ว
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๕ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ซึ่งอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่
(1.1) โรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร หรือโรงงานที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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(1.2) โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
หอ ถั งน้ํ า เสาส่ งไฟฟ้ า กล่ อ งเมรุ ปล่ อ งโรงสี ข้ าว ปล่ อ งโรงงานอุ ต สาหกรรม ไซโลเก็ บ ผลิ ต ผล
ทางการเกษตร
(2) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภั ย
ในการดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
(3) โรงงานตามประเภทหรือชนิ ด ที่ ระบุ ในบั ญ ชี ป ระเภทโรงงานอุ ตสาหกรรมจําแนกตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 โดยออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(4) คลังน้ํามัน และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหน่าย
(5) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(6) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 300 ตารางเมตร
(7) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 300 ตารางเมตร
(8) อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(9) โรงกํ าจัด มู ล ฝอยที่ มีระยะห่ างจากเขตทางหลวงแผ่ น ดิ น น้ อ ยกว่า 100 เมตร และ
มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า 500 เมตร
(๑0) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑1) สถานศึกษา
(๑2) สถานพยาบาล
(13) สถานสงเคราะห์เด็ก คนชรา และคนพิการ
(14) อาคารที่มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง ห้วยหรือแหล่งน้ํา
สาธารณะน้อยกว่า 10 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือสาธารณประโยชน์
อาคารตาม (6) และ (7) ต้องมีผนังภายนอกอาคารและหลังคาที่มีสีอ่อนหรือสีกลมกลืน
ธรรมชาติ ได้แก่ สีขาว สีเทา สีอิฐ สีดินเผา สีน้ําตาล
ภายในบริ เวณที่ 2 ห้ า มบุ ค คลใดก่ อ สร้ า งอาคารทุ ก ชนิ ด ทุ ก ประเภท เว้ น แต่ อ าคาร
ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
(๒) โรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเกษตรหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
หรือโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
(๓) ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีพื้นที่ของป้ายรวมกัน
ไม่เกิน ๒ ตารางเมตร
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อาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้ อ งมี ผ นั ง ภายนอกอาคารและหลั ง คาที่ มี สี อ่ อ นหรื อ
สีกลมกลืนธรรมชาติ ได้แก่ สีขาว สีเทา สีอิฐ สีดินเผา สีน้ําตาล
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 6 ภายในพื้นที่กําหนดตามข้อ 4 ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ 5
ข้อ ๗ ภายในพื้ น ที่ กํ า หนดตามข้ อ ๔ อาคารที่ มี อ ยู่ ก่ อ นแล้ ว หรื อ ในวั น ที่ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5
ข้อ 8 ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ 4 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ข้อบัญ ญั ตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้ง
ให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ร้อยโท เฉลิม บุญพรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์

