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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง  อําเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบ 
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัตใิห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง  และนายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด  จึงออก
ข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง  อําเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมืองนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่าพื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
  ๑. ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ฉ๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาย  ง๒  

บรรจบกับถนนสาย  ฉ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ฉ๑  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  
และจดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ง๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาย  ง๒  บรรจบกับถนนสาย  ง๑  ไปทาง
ทิศเหนือตามถนนสาย  ง๑  เป็นระยะทาง  ๘๕๐  เมตร  

   ด้านตะวันออก จดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  วัดป่าศรีไพรวันและโรงเรียน 
บ้านหนองตากร้า  (ศรีไพรไตรคามวิทยา)  โรงเรียนขัติยะวงษา 

   ด้านใต้  จดถนนสาย  ง๒  ฟากเหนือและจดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ฉ๑  
ที่จุดซ่ึงถนนสาย  ง๒  บรรจบกับถนนสาย  ฉ๑ 

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากตะวันออก 
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  ๒. ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง๒  
ฟากใต้ 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง๒  
ฟากตะวันออก 

   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  
ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  
ฟากตะวันออก  และจดถนนคชพลายุกต์  ฟากตะวันออก  และโรงเรียนขัติยะวงษา 

  ๓. ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  
ฟากใต้ 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ง๒  
ฟากตะวันออก 

   ด้านใต้  เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  
ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  
ฟากตะวันออก 

  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่าพื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
   ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ฉ๑  มีจุดซ่ึงถนนสาย  ง๒  บรรจบ

กับถนนสาย  ฉ๑  และจดทางหลวงชนบท  รอ  ๓๐๗๓  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาย  ง๑  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  

ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ซ่ึงเป็นเขตทหาร 
  “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่าพื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
  ๑. ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 
   ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ที่จุดซ่ึงอยู่

ห่างจากถนนสาย  ง๒  บรรจบกับถนนสาย  ฉ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๔  และถนนสาย  ฉ๑  เป็นระยะ  ๑,๓๕๐  เมตร 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๔  ฟากตะวันออก 
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  ๒. ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๓  ฟากใต้ 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๓๒  ฟากตะวันตก 

   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลดงลาน  
ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๔”  หมายความว่าพื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
  ๑. ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

รอ  ๓๐๗๓  ฟากเหนือ  และเส้นตั้งฉากกับถนนสาย  ฉ๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาย  ง๒  บรรจบกับ
ถนนสาย  ฉ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนสาย  ฉ๑  เป็นระยะ  ๗๐๐  เมตร  และจดเส้น 
ตั้งฉากกับถนนสาย  ง๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาย  ง๑  เป็นระยะทาง  ๘๕๐  เมตร   

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากตะวันออก 
  ๒. ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากตะวันตก  และจดเส้นแบ่งเขต

การปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลนิเวศน์ 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๒  ฟากตะวันตก  และ 

จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

รอ  ๓๐๗๓  ฟากตะวันออก  
  ๓. ด้านเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลในเมือง  

ฟากตะวันออก 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  ฟากตะวันออก 
  ๔. ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  ฟากใต้  
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเหนือเมืองกับตําบลดงลาน  

ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๓  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองรอ้ยเอ็ด  ฟากตะวันออก 
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ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง  ภายในบริเวณตามแนวเขต

แผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิดและประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุ ก๊าซ   สถานที่ เก็บก๊าซ   และห้องบรรจุ ก๊าซ  สําหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

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

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ  
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิดและประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุ ก๊าซ   สถานที่ เก็บก๊าซ   และห้องบรรจุ ก๊าซ  สําหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

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

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  ยกเว้นบริเวณที่กําหนดเป็น

เขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามกฎหมาย 
   (๗) โรงฆ่าสัตว ์
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิดและประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
   (๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๔) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
   (๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิดและประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุ ก๊าซ   สถานที่ เก็บก๊าซ   และห้องบรรจุ ก๊าซ  สําหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

   (๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมืองรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ไพบูลย์  แน่นอุดร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง 





หน้าที่ 1

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด อย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การฆ่าสัตว์ ได้

(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้ ได้

       เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ได้ ได้

      ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้

       เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด อย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒)  การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ ได้ ได้

       เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง

เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๖

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔



หน้าที่ 2

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใด อย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใด อย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้

(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรอืชิ้น ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อคโกแลต หรือขนมหวาน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖)  การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้

(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้

(๘)  การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้

 หรือย่อยน้ําแข็ง



หน้าที่ 3

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม 

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔)  การทําน้ําแร่ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒)  การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้

       หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑)  การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

ที่คล้ายคลึงกัน

(๒)  การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

      หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑)  การพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ได้ ได้ ได้

      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว



หน้าที่ 4

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด อย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกงัหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อค หรือเครื่อง

อิเลคทรอนิกส์สําหรับปฎิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or

Analog Computers or Associated Electronic Data Processing

Equipment or Accessories) เครื่องรวม ราคาของขาย (Cash Registers)

 เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนา ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพและรวมถึงส่วน

ประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว



หน้าที่ 5

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได้ ได้ ได้

หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก  

ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ 

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร ์รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วน

ประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น

แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป

แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด มีสายหรือไม่มี

สาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor or  Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

คาปาซิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์อิเลกทรอนิกส์ชนิดคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



หน้าที่ 6

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 

หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

      จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ 

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้

      เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒)  การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้

      หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า

(๓)  การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่อง

ใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย) ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมือง ได้ ได้ ได้

หรือของชําร่วย)



หน้าที่ 7

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

(๓)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้

      (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของชําร่วย)

(๔)  การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด ได้ ได้ ได้

       แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา หรือกล้องบุหรี่

       ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕)  การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ปา้ยติดของ หรือเครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้

      โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๒ โรงงานห้องเย็น (ไม่มีการแกะล้าง) ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้

       หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓)  การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้



หน้าที่ 8

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย เพชร พลอย ได้ ได้ ได้

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ

ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้ หมายถึง สามารถประกอบกิจการได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  


