
 หน้า   ๓๙ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  60   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  5)  
พ.ศ.  2510  เทศบาลเมืองสุรินทร์โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  
อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์  เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   
อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.  2557”  

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้   
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
(1) ด้านเหนือ จดถนนปัทมานนท์  ฟากตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตคลองส่งน้ําชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา 
 ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  กับแนวเขตคลองส่งน้ํา

ชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา   
“บริเวณที่  2”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
(1) ด้านเหนือ จดถนนปัทมานนท์  ห่างจากแนวเขตคลองส่งน้ําชลประทาน 

สายใหญ่ฝั่งขวา  ๑๐๐.๐๐  เมตร 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนาน  ระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  กับแนวเขตคลองส่งน้ํา

ชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา 
 ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ 
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 ด้านตะวันตก จดถนนปัทมานนท์  ฟากตะวันออกถึงแยกถนนศรีธนามิตร  และ
เส้นขนาน  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ถึงโค้งรถไฟ 

(2) ด้านเหนือ จดแขวงการทางสุรินทร์และห้วยทัพพล  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนปัทมานนท์  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  จากถนนศรีธนามิตร  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแนวสุดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
(3) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  จากถนนเทศบาล  ๓   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  จากถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ถนนทุ่งโพธ์ิ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแนวสุดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
(4) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ถนนทุ่งโพธ์ิ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ถนนเทศบาล  ๓ 
 ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือและเขต

โบราณสถานคูเมืองกําแพงเมืองชั้นนอก 
 ด้านตะวันตก จดแนวสุดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
(5) ด้านเหนือ จดแนวเขตคูเมืองกําแพงเมืองชั้นนอก  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๓ 
 ด้านใต้ จดแนวสุดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านตะวันตก จดแนวสุดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
(1) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  กับถนนศรีธนามิตร  ถนนทุ่งโพธิ์ 

ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ   ๑๐๐ .๐๐   เมตร   กับถนนปัทมานนท์   

ฟากตะวันออก 
 ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  และจดเส้นขนาน

ระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  กับถนนทุ่งโพธ์ิ   
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  และจดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  

กับถนนเทศบาล  ๓  ฟากตะวันตก 
(2) ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  และแนวเขตคูเมืองกําแพงเมือง

ชั้นนอกฟากเหนือ 
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 ด้านตะวันตก จดแนวเขตคูเมืองกําแพงเมืองชั้นนอก  และถนนเทศบาล  3   
ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  1  บริเวณที่  2  และบริเวณที่  3  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 5 ภายในบริเวณที่  1  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน 
(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ  อาคารเก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และจําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(7) โรงฆ่าสัตว์ 
(8) อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(9) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(10) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดมูลฝอย 
(11) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการซื้อขายเศษวัสดุ 
(12) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
ข้อ 6 ภายในบริเวณที่  2  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(2) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ  อาคารเก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และจําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
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(6) โรงฆ่าสัตว์ 
(7) อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย  สถานบริการ 
(8) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดมูลฝอย 
(9) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการซื้อขายเศษวัสดุ 

(10) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
ข้อ 7 ภายในบริเวณที่  3  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และ
สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(6) โรงฆ่าสัตว์ 
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(8) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดมูลฝอย 
(9) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการซื้อขายเศษวัสดุ 
ข้อ 8 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  4  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  5  ข้อ  6  
และข้อ  7 

ข้อ 9 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  4  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว   
ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  5  ข้อ  6  และข้อ  7 

ข้อ 10 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมเมือง  ตัณฑเลขา 

รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ 





บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด         
หรือบางประเภทในท้องท่ีเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.2560 

ล ำดับ 
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน  
 

บริเวณที ่ 

หมำยเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ 

โรงงำนจ ำพวกท่ี โรงงำนจ ำพวกท่ี โรงงำนจ ำพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม           

 อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปน้ี           

 (๒) กำรกะเทำะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช  ได ้         

 (๕) กำรเก็บรักษำหรือล ำเลียงพืช เมล็ดพืช           

  หรือผลิตผลจำกพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้ำ   ได ้        

 (๘) กำรเพำะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก  ได ้ ได ้        

๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์ ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ ำ           

 อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปน้ี           

 (๑) กำรฆ่ำสัตว์   ได ้        

 (๗) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็น           

  อำหำร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้ำ  ไข่ผง            

  ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่แข็ง ได ้          

๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้           

 อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปน้ี           

 (๒) กำรถนอมผัก  พืชหรือผลไม้  โดยวิธีกวน           

  ตำกแห้ง ดอง หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน           

  หรือเหือดแห้ง ได ้          

๙ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช           

 อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปน้ี           

 (๑) กำรส ี ฝัด  หรือขัดขำว ได ้          

 (๒) กำรท ำแป้ง ได ้          

 (๓) กำรป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช ได ้          

๑๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอำหำรจำกแป้ง           

 อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปน้ี           

 (๑) กำรท ำขนมปัง หรือขนมเค้ก    ได ้   ได ้    

 (๒) กำรท ำขนมปังกรอบ  หรือขนมอบแห้ง    ได ้   ได ้    

 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกแป้ง เป็นเส้น เม็ด  
หรือชิ้น 

 
 

         



บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด           
หรือบางประเภทในท้องท่ีเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.2560 

ล ำดับ
ท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 

บริเวณที ่ 

หมำยเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ 

โรงงำนจ ำพวกท่ี โรงงำน 
จ ำพวกท่ี 

โรงงำน 
จ ำพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับชำ  กำแฟ  โกโก้           

 ช็อกโกแลต หรือขนมหวำน อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง           

 หรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปน้ี           

 (๑๑) กำรท ำไอศกรีม ได ้ ได ้  ได ้   ได ้    

๑๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ           

 เครื่องประกอบอำหำร  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง           

 ดังต่อไปน้ี           

 (๗) กำรบดหรือป่นเครื่องเทศ ได ้          

 (๘) กำรท ำพริกป่น พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง ได ้          

๔๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ           

 (๑) กำรพิมพ์  กำรท ำแฟ้มเก็บเอกสำร กำรเย็บเล่ม           

 ท ำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์    ได ้   ได ้    

๖๕ โรงงำนดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องกังหัน           

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือ           

 เครื่องกังหัน  ดังกล่ำว ได ้          

๖๖ โรงงำนดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำร           

 กสิกรรม หรือกำรเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ           

 หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่ำว ได ้          

๖๙ โรงงำนดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องค ำนวณ เครื่องท ำบัญชี           
 เครื่องจักรส ำหรับระบบบัตรเจำะ เครื่องจักรส ำหรับใช้ใน           
 กำรค ำนวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนำล็อก หรือเครื่องอิเล็ก-           
 ทรอนิกส์ส ำหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์           
 (Digital or Analog Computers or Associated           
 Electronic Data Processing Equipment or Accessories)           
 เครื่องรวมรำคำของขำย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด           
 เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยำศำสตร์           
 เครื่องอัดส ำเนำซ่ึงมีใช่เครื่องอัดส ำเนำด้วยกำรถ่ำยภำพ           
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ ดังกล่ำว    ได ้   ได ้    



บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด        
   หรือบางประเภทในท้องท่ีเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.2560 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 

บริเวณที ่ 

หมำยเหตุ 
บริเวณที ่ ๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓ 

โรงงำน 
จ ำพวกที่ 

โรงงำน 
จ ำพวกที่ 

โรงงำน 
จ ำพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๐ โรงงำนดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ ำ เครื่องอัดอำกำศ หรือ           

 ก๊ำช เครื่องเป่ำลม เครื่องปรับหรือถ่ำยเทอำกำศ เครื่องโปรยน้ ำ           

 ดับไฟหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขำยสินค้ำอัตโนมัติ           

 เครื่องล้ำง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้ำ เครื่องเย็บ เครื่องส่งก ำลังกล           

 เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต ์บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์           

 รถพ่วง ส ำหรับใช้ในกำรอุตสำหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)           

 เตำไฟหรือเตำอบส ำหรับใช้ในกำรอุตสำหกรรม หรือส ำหรับใช้ใน           

 บ้ำน แต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ และรวมถึงส่วน           

 ประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว    ได ้   ได ้    

๗๒ โรงงำนดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์           

 เครื่องกระจำยเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง           

 เครื่องบันทึกค ำบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น หรือ           

 เครื่องบันทึกแถบภำพ(วีดีทัศน์) แผ่นเสียงเทปแม่เหล็กท่ีได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสำย 

          

 หรือไม่มีสำย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์           

 เครื่องรับส่งสัญญำณหรือจับสัญญำณ           

 เครื่องเรดำร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งน ำหรือตัวกึ่งน ำ           

 ชนิดไวท่ีเกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Related Sensitive            

 Semi-Conductor Devices)  คำปำซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์           

 อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดคงที่หรือเปล่ียนแปลงได้            

 (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)             

 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกรำฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโดป หรือ           

 เครื่องหรือหลอดเอ็กซเรย์ และรวมถึงกำรผลิตอุปกรณ์ หรือ           

 ชิ้นส่วนส ำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว    ได ้   ได ้    

๘๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นำก           

 หรืออัญมณี อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปน้ี           

 (๑) กำรท ำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค ำ           

 ทองขำว เงิน นำก หรืออัญมณี ได ้      ได ้    

 (๓) กำรตัด เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย หรืออัญมณี ได ้      ได ้    



บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด          
หรือบางประเภทในท้องท่ีเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.2560 

ล ำดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 

บริเวณที ่ 

หมำยเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ 

โรงงำนจ ำพวกท่ี โรงงำนจ ำพวกท่ี โรงงำนจ ำพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๒ โรงงำนห้องเย็น ได้*      ได้*   เฉพำะกำร
ประกอบกำร
ที่เป็น 

 (ไม่มีกำรแกะล้ำงหรือแปรสภำพวัตถุดบิ)          ส่วนหน่ึงของ
กิจกำร
โรงแรม 

            ห้ำงสรรพสิน 
ค้ำและที่พัก
นักท่องเที่ยว 

๙๕ โรงงำนประกอบกจิกำรเกีย่วกับยำนที่ขบัเคลื่อนด้วย           
 เครื่องยนต์  รถพ่วง  จักรยำนสำมล้อ จกัรยำนสองล้อ           
 หรือส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง           
 หรือหลำยอยำ่ง  ดังต่อไปนี ้           

 (๔) กำรล้ำงหรืออัดฉีด ยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์       ได ้    

๙๖ โรงงำนซ่อมนำฬิกำ เครื่องวัดเวลำ หรอืเครื่องประดับที่ท ำ           

 ด้วยเพชร พลอย ทองค ำ ทองขำว เงิน นำก หรอือัญมณ ี ได ้      ได ้    

๙๘ โรงงำนซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้ำ           เฉพำะกำร
ประกอบ 
กำร 

 เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์  ได้*   ได้*   ได*้   ที่เป็นที่อบ
นึ่งของ
กิจกำร 

 (ไม่มีกำรฟอกย้อมสี)          โรงแรมและที่
พัก
นักท่องเที่ยว 

หมำยเหตุ ล ำดับที่     หมำยถึง        ล ำดับที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 

ได้           หมำยถึง        สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำนได้ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย 

  โรงงำน 

ได*้          หมำยถึง         สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำนได้ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำนตำมเงื่อนไขในหมำยเหตุ 

           โรงงำนจ ำพวกที่   หมำยถึง  จ ำพวกโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


