
 หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองและนายอําเภอพิมาย  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณที่กําหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นย่านการใช้

อาคารประเภทอยู่อาศัย  ดังต่อไปนี้ 
บริเวณที่  ๑.๑  ด้านเหนือและด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  (เดิม)  ด้านใต้จดถนนสาธารณะเลียบแม่น้ํามูลฟากเหนือ 
ด้านตะวันตกจดถนนสาธารณะฟากตะวันออกที่อยู่ห่างจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  (เดิม)  
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  ตอนเล่ียงเมืองไปทางทิศตะวันออกระยะ  ๔๐๐  เมตร 

บริเวณที่  ๑.๒  ด้านเหนือจดถนนเลียบศูนย์ราชการอําเภอพิมายฟากใต้และถนนสาธารณะ 
ไปบ้านขามฟากใต้  ด้านตะวันออกจดลําจักราชฝ่ังตะวันตกและจดถนนสาธารณะไปบ้านขามที่ตั้งฉากกับ
ทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๓๖  ฟากตะวันตกและจดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  ตอนเล่ียงเมือง  และจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖   
ตอนเล่ียงเมืองฟากตะวันตก  ด้านใต้จดถนนเลียบคลองส่งน้ําฟากเหนือ  ด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไปบ้านขามที่ตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๓๖   
และจดเส้นขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  ตอนเล่ียงเมือง 
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บริเวณที่  ๑.๓  ด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท   
นม.  ๓๐๑๐  ด้านตะวันออกจดคลองส่งน้ําฟากตะวันตกและถนนสาธารณะไปบ้านจํานงภูมิเวท   
ด้านใต้จดเส้นขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๑๐  ด้านตะวันตก 
จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  นม.  ๓๐๑๐  และเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับถนนสาธารณะไปบ้านจํานงค์พัฒนา 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณที่กําหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นย่านการใช้
อาคารประเภทอยู่อาศัยก่ึงพาณิชยกรรม  ดังต่อไปนี้  ด้านเหนือจดคลองซอยของแม่น้ํามูลฝ่ังใต้   
ด้านตะวันออกจดลําจักราชฝ่ังตะวันตก  ด้านใต้จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร  จากแยกทางหลวงชนบท  
นม.  ๓๐๓๖  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  ตอนเล่ียงเมืองและศาลแขวงนครราชสีมา  ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  ตอนเล่ียงเมือง 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้เป็นย่านการใช้อาคารประเภทอยู่อาศัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
ดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่  ๓.๑  ด้านเหนือจดแนวเขตเทศบาลตําบลพิมายทางทิศใต้  ด้านตะวันออกจดลําน้ําเค็ม  
ฝ่ังตะวันตกและแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทางทิศตะวันออก  ด้านใต้จดทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๗๕  ฟากเหนือ  ด้านตะวันตกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๖  ฟากตะวันออก 
และลําจักราชฝ่ังตะวันออก 

บริเวณที่  ๓.๒  ด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.นม.   
บ้านวังหินและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๗๕  ฟากใต้  ด้านตะวันออกจดแนวเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทางทิศตะวันออก  ด้านใต้จดถนนสาธารณะไปบ้านวังหินฟากเหนือ  ด้านตะวันออกจดลําจักราช 
ฝ่ังตะวันออกถนนสาธารณะไปประตูก้ันน้ําวังหินฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่กําหนดไว้สําหรับการอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม   
ให้เป็นย่านการใช้อาคารเพื่อการเกษตรหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การชลประทาน  และอาคารอยู่อาศัย 
ในพื้นที่เกษตรกรรม  ดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่  ๔.๑  ด้านเหนือจดคลองนางเหริญฝ่ังใต้และแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทางทิศเหนือ  
ด้านตะวันออกจดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทางทิศตะวันออกและแม่น้ํามูลฝ่ังตะวันตก  ด้านใต้
จดแม่น้ํามูลฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๖  (เดิม)  และถนนสาธารณะไปคลองนางเหริญฟากตะวันออก 

บริเวณที่  ๔.๒  ด้านเหนือจดแม่น้ํามูลฝ่ังใต้  ด้านตะวันออกจดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
ทางทิศตะวันออก  ด้านใต้จดลําห้วยสาธารณะฝั่งเหนือ  ด้านตะวันตกจดแนวเขตเทศบาลตําบลพิมาย  
ทางทิศตะวันออก 
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บริเวณที่  ๔.๓  ด้านเหนือจดถนนเลียบคลองส่งน้ําฟากใต้  ด้านตะวันออกจดลําจักราชฝ่ังตะวันตก  
ด้านใต้จดลําจักราชฝ่ังตะวันตก  ด้านตะวันตกจดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทางทิศตะวันตก 

“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  
บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  โดยกําหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นย่านการใช้อาคาร
ประเภทอยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 

“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

“อบจ.นม.”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลผู้ใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานกลุ่ม  ก.  ตามบัญชีประเภท

หรือชนิดของโรงงานท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
โดยให้ใช้พื้นที่อาคารเพื่อประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) อาคารที่ใช้สําหรับการขุด  ดูด  ตัก  ลอกดิน  หรือทราย  เพื่อการค้า 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลผู้ใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานกลุ่ม  ก.  ตามบัญชีประเภท

หรือชนิดของโรงงานท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
โดยให้ใช้พื้นที่อาคารเพื่อประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
ทดแทนของเดิม 

(๖) อาคารหรือสถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บ  พักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวสัดุ 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) อาคารที่ใช้สําหรับการขุด  ดูด  ตัก  ลอกดิน  หรือทราย  เพื่อการค้า 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ซ่ึงกําหนดไว้สองบริเวณ  คือบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และ  ๓.๒  

โดยบริเวณที่  ๓.๑  ห้ามมิให้บุคคลผู้ใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๓) โรงมหรสพ 
(๔) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขอ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



 หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๕) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๖) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๘  เมตร  โดยวัดจากระดับถนนหรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุด   
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  ทั้งนี้  อาคารที่จะก่อสร้างต้องได้รับความเห็นชอบแบบจากกรมศิลปากร
เสียก่อน 

(๗) ป้าย  เว้นแต่ป้ายชื่อถนน  ตรอก  ซอย  ป้ายทางราชการ  หรือป้ายชื่อสถานประกอบการ
ที่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน  ๕  ตารางเมตร 

(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) อาคารที่ใช้สําหรับการขุด  ดูด  ตัก  ลอกดิน  หรือทราย  เพื่อการค้า 
บริเวณที่  ๓.๒  ห้ามมิให้บุคคลผู้ใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานกลุ่ม  ก.  ตามบัญชีประเภท

หรือชนิดของโรงงานท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
โดยให้ใช้พื้นที่อาคารเพื่อประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร 
(๓) โรงมหรสพ 
(๔) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้อง 

ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๕) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๖) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๗) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๖  เมตร  โดยวัดจากระดับถนนหรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุด   
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  ทั้งนี้  อาคารที่จะก่อสร้างต้องได้รับความเห็นชอบแบบจากกรมศิลปากรเสียก่อน 

(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงกําจัดมูลฝอย 



 หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑๐) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๒) อาคารที่ใช้สําหรับการขุด  ดูด  ตัก  ลอกดิน  หรือทราย  เพื่อการค้า 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลผู้ใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) ห้องแถว  หรือตึกแถว  บ้านแถว 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารห้องชุด  หรือหอพัก 
(๗) อาคารหรือสถานที่เก็บสินค้าซ่ึงเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๙) อาคารที่ใช้สําหรับการขุด  ดูด  ตัก  ลอกดิน  หรือทราย  เพื่อการค้า 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานกลุ่ม  ก.  ตามบัญชีประเภท

หรือชนิดของโรงงานท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
โดยให้ใช้พื้นที่อาคารเพื่อประกอบการไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  และไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

ทั้งนี้  ร้านจําหน่ายก๊าซ  ให้หมายความรวมถึง  ร้านจําหน่ายแก๊สด้วย 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขอ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 



 หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึง  อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๗) อาคารที่ใช้สําหรับการขุด  ดูด  ตัก  ลอกดิน  หรือทราย  เพื่อการค้า 
ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ห้ามมิให้

บุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  
ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  
หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ขอ้  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
บรรเจิด  สอพิมาย 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง 




