
 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงได้ตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดถนนนารีพัฒนาตามแนวเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๑,  ๒,  ๓  และ  ๔   

จดจุดตัดแม่น้ําเก่า  จดหลักเขตที่  ๕ 
ด้านตะวันออก จดจุดตัดแม่น้ําป่าสักหลักเขตที่  ๗  ตามแนวเขตเทศบาลด้านตะวันตก 

แนวแม่น้ําเก่า  จดจุดตัดหลักเขตที่  ๕ 
ด้านใต้  จดคลองคูหลักเขตที่  ๑๙  ตามแนวคลองคูจดจุดตัดผ่านถนนสามัคคีชัย   

(ทางหลวงหมายเลข  ๒๑)  ซอยข้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อตามแนวคลองคูจดแนวแม่น้ําป่าสัก   
หลักเขตที่  ๖  และจดจุดตัดแม่น้ําป่าสักหลักเขตที่  ๗ 

ด้านตะวันตก จดถนนนารีพัฒนาตรงแนวหลักเขตที่  ๑  ตามแนวเขตเทศบาลด้านตะวันออก   
ติดกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลสะเดียง  จดจุดตัดคลองคูหลักเขตที่  ๑๙ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดหลักเขตที่  ๑๘  ตามแนวคลองคูจดหลักเขตท่ี  ๑๙  และจดจุดตัดตามแนว 

คลองคูจดถนนสามัคคีชัย  (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑)  ซอยข้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
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ด้านตะวันออก จดถนนสามัคคีชัย  (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑)  ซอยข้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ตาม
แนวคลองคู  จดจุดตัดถนนทางแยกซอยพระพุทธบาท  ๕ 

ด้านใต้  จดหลักเขตที่  ๑๗  ตามแนวเขตเทศบาลด้านใต้  จดหลักเขตที่  ๑๕  และ  ๑๖  
ตามแนวคลองโซม  จดจุดตัดถนนสามัคคีชัย  (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑) 

ด้านตะวันตก จดหลักเขตที่  ๑๘  ตามแนวเขตเทศบาลตัดผ่านคลองส่งน้ําชลประทาน 
จดจุดตัดหลักเขตที่  ๑๗ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดถนนสามัคคีชัย  (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑)  ซอยข้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ตาม

แนวคลองคู  จดหลักเขตที่  ๖  และ  ๗  ตามแนวเขตเทศบาลด้านเหนือจดจุดตัดหลักเขตที่  ๘ 
ด้านตะวันออก จดหลักเขตที่  ๑๔  ตามแนวเขตเทศบาลด้านตะวันตกจดหลักเขตที่  ๑๒  และ  

๑๓  จดแนวคลองศาลา  ตามแนวคลองจดจุดตัดถนนเพชรเจริญตามแนวถนนจดจุดตัดถนน 
ซอยเพชรเจริญ  ๑๔  จดแนวแม่น้ําป่าสัก  ตามแนวแม่น้ําจดหลักเขตที่  ๙  ตามแนวเขตแม่น้ําป่าสัก 
ไปบ้านป่าม่วงจดจุดตัดหลักเขตที่  ๘ 

ด้านใต้  จดถนนสามัคคีชัย  (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑)  ทางแยกซอยพระพุทธบาท  ๕  ตาม
แนวคลองโซม  จดจุดตัดหลักเขตที่  ๑๔ 

ด้านตะวันตก จดถนนสามัคคีชัย  (ทางหลวงหมายเลข  ๒๑)  ซอยข้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ตาม
แนวถนน  จดจุดตัดถนนทางแยกซอยพระพุทธบาท  ๕ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่เหลือจากการแบ่ง
บริเวณที่  ๑,  ๒  และ  ๓  ส่วนที่เหลือเป็นของบริเวณที่  ๔ 

“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สนามกอล์ฟเพชรบูรณ์ 
(๒) บ้านพักอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์  (หลังเก่า) 
(๓) ที่ราชพัสดุ 
 (๓.๑) หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ 
 (๓.๒) บ้านพักสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 (๓.๓) บ้านพักพนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์  (หลังเก่า) 
 (๓.๔) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 
 (๓.๕) หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย  (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) 
 (๓.๖) สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์  (หลังเก่า) 
 (๓.๗) สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 (๓.๘) สวนเพชบุระ  (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า) 
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 (๓.๙) บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  (หลังเก่า) 
 (๓.๑๐) บ้านพักปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 (๓.๑๑) ที่ทําการสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิงแต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) โรงกําจัดมูลฝอย 

(๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีทา้ยเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิงแต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(๖) อาคารอยู่อาศัย 

(๗) อาคารพาณิชยกรรมที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

(๘) โรงกําจัดมูลฝอย 

(๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด  ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖   

ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๐ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น

อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
เสกสรร  นิยมเพ็ง 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓)  การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  
โกดัง  หรือคลังสินค้า
(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก ได้
(๙)  การร่อน  ล้าง  คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้
(๑๑) การฟักไข่   โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์  ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การฆ่าสัตว์
(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์  โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือดอง  ตากแห้ง  หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหือดแห้ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๗

บริเวณที่  ๕
โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ
ที่



๒

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์  หนังสัตว์  หรือ      
สารที่สกัดจากสัตว์  หรือกระดูกสัตว์
(๔)  การล้าง ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด หรือบด  สัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์
(๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่  เพื่อใช้ประกอบอาหาร เช่น  ไข่เค็ม  ไข่เยี่ยวม้า  
ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง  หรือไข่เหลวแช่เย็น

ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือดอง  ตากแห้งหรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหือดแห้ง
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง  หรือไขมันสตัว์น้ํา

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหลายอย่าง
  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืชหรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะที่
ผนึก  และอากาศเข้าไม่ได้

ได้ ได้ ได้

(๒)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง

ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  หรอืหัวพืช  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การสี    ฝัด  หรือขัดขาว



๓

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

(๒)  การทําแป้ง
(๓)  การป่นหรือบด  เมล็ดพืช  หรือหัวพืช
(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําขนมปัง  หรือขนมเค็ก ได้ ได้ ได้ ได้
(๒)  การทําขนมปังกรอบ  หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น  เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้ ช็อกโกแลต  หรือขนมหวาน   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๕)  การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง จากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้
(๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้
(๗)  การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้  หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้  
หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

ได้ ได้ ได้ ได้

(๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้  (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้  
 (Nuts) ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้หรือช็อกโกแลต

ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖)  การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้



๔

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘)  การทําพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็งหรือตัด  ซอย  บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  น้ําอัดลม  

หรือน้ําแร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําน้ําดื่ม ได้
(๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเส้น  ยาเคี้ยว  หรือยานัตถุ์  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การอบใบยาสูบให้แห้ง   หรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้
(๒)  การทํายาอัด  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง  หรือยาเคี้ยว ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห หรืออวน  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒)  การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย  แห หรืออวน  และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท  
หูกระต่าย  ปลอกแขน ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือวัสดุอื่น

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้



๕

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

(๑)  การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะร่อง  หรือการแปรรูปไม้ ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง  บานประตู  
หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช้   จากไม้ไผ่ หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  
หรือผักตบชวา

ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว  ยาง  
หรืออโลหะอื่น  ซึ่งมใิช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติก
อัดเข้ารูป  และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑)  การพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม ทําปก  หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒)  การทําแม่พิมพ์โลหะ

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซม เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว

ได้

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรืออโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๙)   การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ  จากโลหะ
(๑๒) การตัด  พับ  หรือม้วนโลหะ ได้



๖

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

(๑๓) การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้
๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซม เครื่องสูบน้ํา  เครื่องอัดอากาศ

หรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ  เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น  เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  เครื่องล้าง   ซัก  
ซักแห้ง  หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ  เครื่องส่งกําลังกล  เครื่องยก  ปั้นจั่น   ลิฟต์ 
บันไดเลื่อน  รถบรรทุก  รถแทรกเตอร์   รถพ่วง สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม   
รถยกซ้อนของ  (Stackers)  เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้าน  แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้ ได้ ได้



๗

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซม เครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง  เครื่องเล่นแผ่นเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป  เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ  (วีดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ เครื่องโทรทัศน์  เครื่องรับส่งสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว
ที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor 
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์  และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ได้ ได้     ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลําดับอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๔)  การทําร่ม  ไม้ถือ  ขนนก  ดอกไม้เทียม  ซิป กระดุม ไม้กวาด  แปรง  
ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง หรือไฟฟ้า  กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่  ก้นกรองบุหรี่ หรือ
ไฟแช็ก

ได้

(๕)  การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้า  ตรา
โลหะหรือยางแม่พิมพ์  ลายฉลุ  (Stencils)

ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้ ได้



๘

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

๙๕ โรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพ่วง  
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน ได้

(๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

(๓)  การพ่นสีกันสนิม  ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

(๔)  การล้าง  หรืออัดฉีด ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร  พลอย  
ทองคํา
ทองคําขาว  เงิน  นากหรืออัญมณี

ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  พรมหรือ
ขนสัตว์

ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้
(๑)  การทา  พ่น  หรือเคลือบสี

(๒)  การทา  พ่น  หรือเคลือบเชลแล็ก  แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น

(๓)  การลงรัก  หรือการประดับ  ตบแต่งด้วยแก้ว กระจก  มุก  ทองหรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้



๙

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๔
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่  ๕

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่  ๓ลําดับ

ที่

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment  Plant)

                                                           

หมายเหตุ      ลําดับที่                        หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
        ได้                              หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
        โรงงานจําพวกที่              หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน


