
 หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม 
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามกอ่สร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท 

ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวดันครปฐม 
พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลนครนครปฐม  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครปฐม  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐมจึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม  เรื่อง  ก าหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม  
อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม  เรื่อง  การก าหนดระยะหรือระดับ   
และบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   ในท้องที่เขต
เทศบาลนครนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  พ.ศ.  2553 

ข้อ 3 เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
1.1 ด้านเหนือ จดถนนเหนือวัง  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  7 
 ด้านใต้ จดพระราชวังสนามจันทร์  
 ด้านตะวันตก จดมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.2 ด้านเหนือ จดวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  

(มหินทรศึกษาคาร)  ถนนขวาพระ  ฟากใต้  สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม  กองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดนครปฐม   

 ด้านตะวันออก จดถนนหน้าพระ  ฟากตะวันตก  
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนหน้าพระ 



 หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๑  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทรงพล 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
๒.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 ด้านใต้ จดคลองรางน้ าเค็ม  ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับคลองส่งน้ าชลประทาน  ๙  ขวา  ๕  ซ้าย  ฝั่งใต้  สุสานสุขาวดีนครปฐม  อ่างเก็บน้ าประปา  และ 
การประปาเทศบาลนครนครปฐม  ถนนนาสร้าง  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๑   

2.3 ด้านเหนือ จดคลองพระประโทน  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม  และวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลย  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
 ด้านตะวันตก จดถนนไร่เกาะต้นส าโรง  ฟากตะวันออก 
2.4 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
3.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดวัดพระงาม  โรงเรียนเทศบาล  ๑  วัดพระงาม  (สามัคคีวิทยา)  

และคลองเจดีย์บูชา  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนหลังพระ  
คริสตจักรจีน  และวัดคาทอลิกคริสตกษัตริย์ 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ด้านใต้ จดถนนราชวิถี  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนหน้าวัง  ฟากตะวันออก  สวนสาธารณะสระน้ าจันทร์  

พระราชวังสนามจันทร์  และศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  ๗   
3.2 ด้านเหนือ จดถนนทิพากร  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 ด้านใต้ จดถนนเทศา  ฟากเหนือ  สถานีต ารวจทางหลวง  ๑  กองก ากับการ  ๒  

นครปฐม  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๓  นครปฐม  บ้านพักข้าราชการ  ส านักงานสหกรณ์  
จังหวัดนครปฐม  ส านักงานสหกรณ์อ าเภอเมืองนครปฐม  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่นครปฐม  1   
และส านักงานสรรพากร  ภาค  ๖ 

 ด้านตะวันตก จดถนนหน้าพระ  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
3.3 ด้านเหนือ จดพระราชวังสนามจันทร์ 
 ด้านตะวันออก จดถนนหน้าวัง  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนราชวิถี  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนราชมรรคาใน  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  4”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
4.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันตก  และถนนทรงพล  

ฟากตะวันตก      
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทรงพล   

และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑ 
4.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม  และเส้นขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้  
 ด้านตะวันออก จดถนนนาสร้าง  ฟากตะวันตก  และถนนสวนตระไคร้  ฟากตะวันออก 
 ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากเหนือ  คลองเจดีย์บูชา  ฝั่งตะวันออก  

และโรงเรียนเทศบาล  2  วัดเสน่หา  (สมัครพลผดุง) 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑  ฟากตะวันออก 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

4.3 ด้านเหนือ จดการประปาเทศบาลนครนครปฐม  อ่างเก็บน้ าประปา  เส้นขนาน  
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับคลองส่งน้ าชลประทาน  ๙  ขวา  ๕  ซ้าย  ฝั่งใต้  สุสานสุขาวดีนครปฐม  และเส้นตรง   
ที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับคลองส่งน้ าชลประทาน  ๙  ขวา  ๕  ซ้าย  ฝั่งใต้  ไปทาง  
ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับคลองรางน้ าเค็ม  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านตะวันออก จดคลองรางน้ าเค็ม  ฝั่งตะวันตก  เขตทหาร  และถนนทหารบก  
ซอย  ๑๕  ฟากตะวันตก    

 ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3095  (ถนนทหารบก)  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางรถไฟสายใต ้

 ด้านตะวันตก จดถนนนาสร้าง  ฟากตะวันออก  ถนนถวิลพัฒนา  ฟากตะวันออก
และถนน  25  มกรา  ซอย  7  ฟากตะวันออก   

ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนเทศบาล  ๔  (เชาวนปรีชาอุทิศ)  และโรงเรียนทวารวดี 
4.4 ด้านเหนือ จดถนน  25  มกรา  ฟากใต้  และแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม   
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม  คลองพระประโทน  ฝั่งตะวันตก  

และถนนไร่เกาะต้นส าโรง  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และคลองพระประโทน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองห้วยจรเข้  ฝั่งตะวันออก  ถนนเทศาซอย  ๗  ฟากตะวันออก   
ทั้งนี้  ยกเว้นวัดไร่เกาะต้นส าโรง 
4.5 ด้านเหนือ จดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  ส านักงานปศุสัตว์เขต  7  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ถนนทรงพล  ฟากใต้  ถนนจันทรคามพิทักษ์  
ฟากใต้  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3096  (ถนนราชมรรคา)  ฟากใต้   

 ด้านตะวันออก จดส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
นครปฐม  เส้นขนานระยะ  50๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนยิงเป้า  และเส้นขนานระยะ  45๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนหน้าพระ 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และถนนจันทรเขต  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดถนนทรงพล  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  321  
ฟากตะวันออก 

4.6 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ด้านตะวันออก จดคลองห้วยจรเข้  ฝั่งตะวันตก 
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 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  และวัดพระเมรุ 

 ด้านตะวันตก จดถนนหน้าพระ  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  5”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
5.1 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนถวิลราษฎรบูรณะ  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  3095  (ถนนทหารบก)  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนพญาพาน  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3095  

(ถนนทหารบก)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาล  ๑  วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา)  วัดพระงาม  

และถนนนาสร้าง  ฟากตะวันออก 
5.2 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3095  (ถนนทหารบก)  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนน  25  มกรา  ซอย  7  ฟากตะวันตก  และถนนอุดรวิถี  

ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนพิพิธประสาท  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3095  (ถนนทหารบก)   

ฟากตะวันออก  และถนนหน้าพระ  ฟากตะวันออก 
5.3 ด้านเหนือ จดถนน  25  มกรา  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเทศา  ซอย  ๗  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนพิพิธประสาท  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนอุดรวิถี  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นสุสานคริสตจักรไมตรีจิต  สุสานสันติสุข  คริสตจักรภาคที่  ๑๑  นครปฐม   

สุสานคริสตจักรสะพานเหลือง  สุสานคริสตจักรสาธร  วัดห้วยจระเข้  สุสานวัดห้วยจระเข้  และโรงเรียน  
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม  

5.4 ด้านเหนือ จดถนนพญากง  ฟากใต้  และถนนราชด าริห์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนหลังพระ  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3095  

(ถนนทหารบก)  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนราชวิถี  ฟากเหนือ  และถนนซ้ายพระ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดวัดคาทอลิกคริสตกษัตริย์  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนหลังพระ  และคริสตจักรจีนนครปฐม 
ท้ังนี้  ยกเว้นส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  3 
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5.5 ด้านเหนือ จดที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม  เรือนจ ากลางนครปฐม  (เดิม)  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครปฐม  ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครปฐม  ศาลจังหวัด
นครปฐม  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  (พูลประชาอุปถัมภ์)  วัดไผ่ล้อม  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  บ้านพักข้าราชการ  ส านักงานป่าไม้จังหวัดนครปฐม  โรงพยาบาลนครปฐม  
และถนนเทศา  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดคลองห้วยจรเข้  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
 ด้านตะวันตก จดถนนหน้าพระ  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนราชินีบูรณะ 
5.6 ด้านเหนือ จดถนนราชวิถี  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  และเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร

กับศูนย์กลางถนนหน้าพระ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3096  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนยิงเป้า  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนเทศบาล  ๓  (สระกระเทียม)  และส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม   
“บริเวณที่  6”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
6.1 ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนถวิลพัฒนา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนทหารบก  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนถวิลราษฎรบูรณะ  ฟากตะวันออก 
6.2 ด้านเหนือ จดถนนทรงพล  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนยิงเป้า  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนจันทรคามพิทักษ์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนยิงเป้า  

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม   
“บริเวณที่  7”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
7.1 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
 ด้านตะวันออก จดวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนหน้าพระ  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นวัดพระเมรุ 
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7.2 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนหน้าพระ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
ทั้งนี้  ยกเว้นแขวงการทางนครปฐม 
7.3 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
“บริเวณที่  8”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
8.1 อ่างเก็บน้ าประปา 
8.2 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติ  ครบ  ๖๐  ป ี
8.3 สวนเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา 
8.4 สวนสาธารณะสระน้ าจันทร์ 
ทั้งนี้  พ้ืนที่บริเวณที่  1  บริเวณที่  2  บริเวณที่  3  บริเวณที่  4  บริเวณที่  5  บริเวณที่  6  

บริเวณที่  7  และบริเวณที่  8  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 5 ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจ าหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
2๐๐  ตารางเมตร 

(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(8) อาคารอยู่อาศัยรวม   
(9) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
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(10) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(11) อาคารขนาดใหญ่ 
(๑2) คลังสินค้า   
(๑3) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑4) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(15) โรงก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(16) โรงผลิตหรือก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(17) โรงซื้อขายหรือเก็บซากหรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะหรืออุปกรณ์เก่า

ที่ใช้แล้วเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
(18) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

ข้อ 6 ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิดและ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนนิการได้ตามบัญชที้ายเทศบญัญตัินี ้ ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
ไม่เกิน  600  ตารางเมตร  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาต ิ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจ าหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
2๐๐  ตารางเมตร 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(6) โรงฆ่าสัตว์ 
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(8) โรงก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(9) โรงผลิตหรือก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน  
ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
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(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   

(๓)  สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจ าหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
2๐๐  ตารางเมตร 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(6) อาคารขนาดใหญ่ 
(7) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(8) โรงฆ่าสัตว์ 
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(10) โรงก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(11) โรงผลิตหรือก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
ข้อ 8 ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นใน  
หลังเดียวกันไม่เกิน  6๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาต ิ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตร เลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจ าหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
2๐๐  ตารางเมตร 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(6) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(7) โรงฆ่าสัตว์ 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(8) โรงก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(9) โรงผลิตหรือก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

(๑0) โรงซื้อขายหรือเก็บซากหรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะหรืออุปกรณ์เก่า 
ที่ใช้แล้วเพ่ือประโยชน์ทางการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  400  ตารางเมตร 

(11) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ที่มี พ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
400  ตารางเมตร 

ข้อ 9 ภายในบริเวณที่  5  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นใน  
หลังเดียวกันไม่เกิน  1๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาต ิ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจ าหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
2๐๐  ตารางเมตร 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(6) อาคารขนาดใหญ่ 
(7) คลังสินค้า 
(8) โรงฆ่าสัตว์ 
(9) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(10) โรงก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(11) โรงผลิตหรือก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(12) โรงซื้อขายหรือเก็บซากหรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะหรืออุปกรณ์เก่า 

ที่ใช้แล้วเพ่ือประโยชน์ทางการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  400  ตารางเมตร 
(13) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ที่มี พ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   

400  ตารางเมตร   



 หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ 10 ภายในบริเวณที่  6  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิดและ

จ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนนิการได้ตามบัญชที้ายเทศบญัญตัินี ้ ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
ไม่เกิน  2๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาต ิ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจ าหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
2๐๐  ตารางเมตร 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(6) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(7) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(8) คลังสินค้า 
(9) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑0) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(11) โรงก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล   
(12) โรงผลิตหรือก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(13) โรงซื้อขายหรือเก็บซากหรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะหรืออุปกรณ์เก่า 

ที่ใช้แล้วเพ่ือประโยชน์ทางการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  400  ตารางเมตร 
(14) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ที่มี พ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   

400  ตารางเมตร 
ข้อ 11 ภายในบริเวณที่  7  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาต ิ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 



 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจ าหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้า  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน   
2๐๐  ตารางเมตร 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(6) โรงฆ่าสัตว์ 
(7) โรงก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(8) โรงผลิตหรือก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย   
ข้อ 12 ภายในบริเวณที่  8  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่

อาคารเพ่ือการนันทนาการ  การส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  
และสาธารณะประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวเท่านั้น   

ข้อ 13 ภายในบริเวณเส้นขนานระยะ  500  เมตร  กับแนวก าแพงชั้นนอกติดถนนซ้ายพระ  
ถนนหน้าพระ  ถนนขวาพระ  และถนนหลังพระ  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน   
12  เมตรและการวัดความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับพ้ืนดินถมที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของ
อาคารที่สูงที่สุดส าหรับอาคารจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ 14 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ  5  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  
ข้อ  11  และข้อ  12  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด
หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ  5  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10   
ข้อ  11  และข้อ  12 

ข้อ 15 อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ  5  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  8  ข้อ  9   
ข้อ  10  ข้อ  11  และข้อ  12  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้   แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภท  
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ  5  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11   
และข้อ  12 

ข้อ ๑6 อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจก รรมนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ   
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ 17 ให้นายกเทศมนตรีนครนครปฐมรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
นายหมวดตรี  เอกพันธุ์  คปุตวัช 
นายกเทศมนตรนีครนครปฐม 





บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม้ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๔

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อาคารประเภท

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตวน้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่  เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผงไข่เหลวเยือกแข็ง หรือ ไข่เหลวแช่เย็น

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่

(๑๑) การทําไอศกรีม

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้   หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้  (Nuts)  หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้  (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต

เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐



บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อาคารประเภท

เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

1 ๑ ๑ ๑

1 ๑ ๑ ๑

1 ๑ ๑ ๑

1 ๑ ๑ ๑

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น 1 1 1 1 1

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

(1) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 1 1 1 1 1

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

(1) การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) 1 1 1 1 1

๑ ๑ ๑ ๑

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง

(เฉพาะการทําน้ําแข็งก้อนเล็กหรือน้ําแข็งเกล็ด)

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์ จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน

(๒)  การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก

(๓) การทําผลิตภัณฑ์ จากผ้าใบ

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําหมวก

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่นอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้



บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อาคารประเภท

เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑

๓ ๓ ๓ ๓

๓ ๓ ๓ ๓

3

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

  (๓) การลงรัก หรือการประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี 1 1 1 1 1

หมายเหตุ ลําดับที่  หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

   1       หมายถึง ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้   

   2       หมายถึง ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้   

   3       หมายถึง ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้   

๑๐๐

(๔) การทําร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะ ตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือ   

ไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)

(๓) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า  หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้าเครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด  (ยกเว้นการย้อม)

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว


