
 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพะวง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพะวง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   

(ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลพะวง  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพะวง  และผู้ว่าราชการสงขลา  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพะวง  เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพะวง  
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ 
น้ําลึกสงขลา  จังหวัดสงขลา  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับริมทะเลสาบสงขลา 
    ด้านตะวันออก จดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา  คลองสาธารณะ

ไม่ปรากฏชื่อ  ฝั่งตะวันตก  เส้นตรงที่ลากจากจุดที่ทางหลวงแผ่นดิน  ๔๐๗  บรรจบกับทางรถไฟ  
(หาดใหญ่ - สงขลา)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบจ.สข.  ๒๐๕๑  
(บ้านท่าสะอ้าน - บ้านน้ํากระจาย)  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  ๔๐๗ 

    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดิน  ๔๐๘  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  ๔๐๗ 
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    ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ  และ
วิทยาลัยติณสูลานนท์ 

  ๑.๒ ด้านเหนือ   จดโรงเ รียนสงขลาพัฒนาปัญญา  โรงพยาบาลสงขลา   
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ๑  สงขลา  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสงขลา  สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑๒  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑๒  สํานักงาน
พัฒนาที่ดิน  จังหวัดสงขลา  สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
จังหวัดสงขลา  สํานักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้  
และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ 

    ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๑๔  

    ด้านใต้   จดคลองน้ํากระจาย  ฝั่งเหนือ   
    ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับริมฝั่งคลองพะวง 
  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหลายเลข  ๔๐๗  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ 
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายหาดใหญ่ - สงขลา 
    ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
  ๒.๒ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหลายเลข  ๔๐๗  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายหาดใหญ่ - สงขลา 
    ด้านตะวันตก   จดคลองน้ํากระจาย  ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณวัดน้ํากระจาย 
  “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗ 
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    ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหลายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหลายเลข  ๔๐๗  ฟากเหนือ  และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
    ด้านตะวันตก   จดถนน  อบจ.สข.  ๒๐๕๑  (บ้านท่าสะอ้าน - บ้านน้ํากระจาย)  

ฟากใต้ 
  ๓.๒ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากใต้  และแนวเขต

เทศบาลตําบลพะวง  ด้านตะวันออก 
    ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลพะวง  ด้านตะวันออก  และเส้นตรง 

ที่ลากจากจุดซึ่งทางรถไฟ  (หาดใหญ่ - สงขลา)  ตัดกับคลองนํ้ากระจาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตเทศบาลตําบลพะวง  ด้านตะวันออก 

    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายหาดใหญ่ - สงขลา  ฟากตะวันออก   
และเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ 

    ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากใต้  โรงเรียนบ้านบางดาน
และวัดบางดาน 

  ๓.๓ ด้านเหนือ   จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดคลองน้ํากระจายฝ่ังตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๔  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ 

  ๓.๔ ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๔  ฟากใต้ 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 
    ด้านตะวันตก จดคลองน้ํากระจาย  ฝั่งตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ด้านเหนือ   จดทะเลสาบสงขลา 
    ด้านตะวันออก จดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา  เส้นขนานระยะ  

๑๒๐  เมตร  กับริมฝั่งทะเลสาบสงขลา  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘ 
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    ด้านใต้   จดถนน  อบจ.สข.  ๒๐๕๑  (บ้านท่าสะอ้าน - บ้านน้ํากระจาย)  
ฟากเหนือ 

    ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลย  ๔๐๘  ฟากตะวันออก 
  ๔.๒ ด้านเหนือ   จดทะเลสาบสงขลา 
    ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลย  ๔๐๘  ฟากตะวันตก  และ

เส้นขนานระยะ  ๑๒๐  เมตรกับริมฝั่งคลองพะวง 
    ด้านใต้   คลองน้ํากระจาย  ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก   จดคลองพะวง   ฝั่ งตะวันออกและคลองน้ํ ากระจาย   

ฝั่งตะวันออก 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารบรรจุก๊าซ  อาคารเก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  อาคารจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคาร
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) อาคารใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) อาคารสุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารโรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) อาคารสวนสนุก 
(๑๑) อาคารสนามแข่งรถ 
(๑๒) อาคารสนามแข่งม้า 
(๑๓) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๑๔) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกกําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคาร  บรรจุก๊าซ  อาคารเก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  อาคารจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคาร
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) อาคารใช้ในการเก็บน้ํามันเชี้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) อาคารสุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารโรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) อาคารสวนสนุก 
(๑๑) อาคารสนามแข่งรถ 
(๑๒) อาคารสนามแข่งม้า 
(๑๓) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๑๔) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารบรรจุก๊าซและอาคารเก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  อาคารจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคารจําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) อาคารใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๕) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารใช้ประกอบอุตสาหกรรมที่ดําเนินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๗) อาคารพาณิชยกรรม  ที่ดําเนินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๘) อาคารพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) อาคารพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่

เป็นอาคารที่ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๑๐) อาคารพักอาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ถ้ามีการก่อสร้างอาคารพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 

การจัดสรรที่ดินและเป็นอาคารพักอาศัย  หรืออาคารพาณิชย์ประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
ตาม  (๙)  ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกันให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้รวมกันไม่เกินร้อยละห้า 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
ภายในบริเวณที่  ๔  เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ก่อสร้างอาคารนันทนาการหรืออาคารเก่ียวข้อง

กับนันทนาการ  อาคารรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรืออาคารสาธารประโยชน์ที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การนันทนาการและอาคารรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

สําหรับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ก่อสร้างอาคาร 
เพื่อนันทนาการหรืออาคารเก่ียวข้องกับนันทนาการ  อาคารรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  อาคารอยู่อาศัย  
อาคารเกษตรกรรมหรืออาคารเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  อาคารสาธารณูปโภคและอาคารสาธารณูปการ  
หรืออาคารสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามก่อสร้างอาคารเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) อาคารพักอาศัย  ที่ดําเนินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๕) อาคารพักอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๖) อาคารพักอาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) อาคารพักอาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๘) อาคารกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ห้ามมิให้

บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ก่อนหรือ
ในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ข้อ  ๔   
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตําบลพะวงรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
เจือ  ก้ิมอั้น 

นายกเทศมนตรีตําบลพะวง 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพะวง
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด

หรือย่อยน้ําแข็ง ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํ้าดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย
หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วย
ด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้

แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมอืหรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็น
ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ

ก่อสร้าง หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories ) เครื่องรวม
ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่ง
มิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอตุสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือ
จําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ
กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง
โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไมม่ีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือยอ้มผ้า เครื่องนุ่งห่ม

พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ  ลําดับที่  หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน
ได้ หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้ังคับของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน




