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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินกอง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตเทศบาลตําบลหินกอง  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลหินกอง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหินกอง  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินกอง  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตเทศบาลตําบลหินกอง  
อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) ด้านเหนือ   จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗/๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗  ฟากตะวันออก 
  ด้านใต้    จดหมวดการทางหนองแคท่ี  ๒  แขวงการทางสระบุรี  สํานักทางหลวงที่  ๙  

(ลพบุรี) 
  ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
(๑.๒) ด้านเหนือ   จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗/๑๐  ฟากใต้  และเส้นตรงที่เชื่อมกับ 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  กับถนนเทศบาลซอย  ๒๗ 
  ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันตก   จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗  ฟากตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) ด้านเหนือ   จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗/๑๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับถนนเทศบาลซอย  ๒๗ 
  ด้านใต้    จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗/๑๐  ฟากเหนือ  เส้นตรงที่ เชื่อมกับ 

ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
  ด้านตะวันตก   จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  สาขาหนองแค 
(๒.๒) ด้านเหนือ   จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ที่จุดซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับสํานักงานบริการโทรศัพท์หินกอง  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
  ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๙   
  ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  โรงเรียนหินกอง  (พิบูลอนุสรณ์)  ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลห้วยขม้ิน  สถานี

ตาํรวจภูธรอําเภอหนองแค  สาขาหินกอง  และศาลเจ้าพ่อหินกอง 
(๒.๓) ด้านเหนือ   จดสํานักงานบริการโทรศัพท์หินกอง  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)

และเส้นตรงที่ลากจากสํานักงานบริการโทรศัพท์หินกอง  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนเทศบาลซอย  ๒๗   

  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้    จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗/๙  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สถานีควบคุมก๊าซจุดที่  ๒๓ 
(๒.๔) ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันออก 
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  ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓ 

  ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  กับถนนเทศบาลซอย  ๒๗ 
(๒.๕) ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ที่โรงเจเขามังกรหยก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  โรงเจเขามังกรหยก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๓.๑) ด้านเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่ง
อยู่ตรงกันข้ามกับสํานักงานบริการโทรศัพท์หินกอง  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  เส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

  ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ด้านตะวันตก   จดถนนเทศบาลซอย  ๒๐  ฟากตะวันออก  และคลองห้วยขม้ิน   
ฝั่งตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  โรงเรียนหินกอง  (พิบูลอนุสรณ์)  ไปรษณีย์หินกอง  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด   
(๓.๒) ด้านเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้    จดเส้นตรงที่ลากจากจุดซึ่งถนนเทศบาลซอย  ๒๗  ไปทางทิศตะวันตก

จนบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน) 
  ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
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ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สํานักงานบริการโทรศัพท์หินกอง  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   
และสํานักงานบริการโทรศัพท์หินกอง  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 

(๓.๓) ด้านเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓  และถนนเทศบาลซอย  ๒๗/๑๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗  และบริเวณหมายเลข  ๑๒  และบริเวณ

หมายเลข  ๒.๑ 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สํานักงานเทศบาลตําบลหินกอง 
(๓.๔) ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๙  ตอนทางแยกต่างระดบัหินกอง  ๒๖๑/๔๑ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
  ด้านใต้    จดถนนเทศบาล  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับถนนเทศบาลซอย  ๑ 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  โรงเรียนวัดบ้านลาด  สถานีจ่ายน้ําหินกอง  การประปาหนองแค  จังหวัดสระบุรี  

การประปาส่วนภูมิภาค 
(๓.๕) ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓  ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง  ๒๖๑/๔๑ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
  ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน)  ที่จุดซึ่ง

ถนนเทศบาลซอย  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 
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ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สํานักงานประปาหนองแค  การประปาส่วนภูมิภาค  กองกํากับการ  ๑   
กองตํารวจทางหลวง  สถานีตํารวจทางหลวง  ๒ 

(๓.๖) ด้านเหนือ   จดถนนเทศบาลซอย  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   
  ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทศบาลซอย  ๑   
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาลซอย  ๑  ที่จุดซึ่งถนนเทศบาลซอย  ๑  

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทศบาลซอย  ๑  
เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  วัดบ้านลาด 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๔.๑) ด้านเหนือ   จดคลองหว้ยขม้ิน   
  ด้านตะวันออก จดคลองห้วยขม้ิน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ   
  ด้านตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ฟากตะวันตก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  โรงเรียนวัดห้วยขม้ิน  โรงเรียนหินกอง  (พิบูลอนุสรณ์)  วัดห้วยขม้ิน  วัดเขาน้อย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลหินกอง  ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลห้วยขม้ิน  ไปรษณีย์หินกอง   
บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  สถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองแค  สาขาหินกอง  และศาลเจ้าพ่อหินกอง 

(๔.๒) ด้านเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ดา้นใต้  จดโรงเรียนหินกอง  (พิบูลอนุสรณ์) 
  ด้านตะวันตก   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน) 
(๔.๓) ด้านเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
  ด้านใต้  จดหมวดการทางหนองแคท่ี  ๒  แขวงการทางสระบุรี  สํานักทางหลวงที่  ๙  

(ลพบุรี) 
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  ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สํานักงานบริการโทรศัพท์หินกอง  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   
(๔.๔) ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓ 
  ด้านตะวันตก   จดถนนเทศบาลซอย  ๒๗ 
(๔.๕) ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต้  ตอนทางแยก 

ต่างระดับหินกอง  ๒๖๑/๔๑ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้  จดถนนเทศบาลซอย  ๑  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  กับทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เส้นขนานระยะ  ๒๐  เมตร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  
ฟากใต้  ตอนทางแยกต่างระดับหินกอง  ๒๖๑/๔๑  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนเทศบาลซอย  ๑ 

  ด้านตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันตก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สถานีจ่ายน้ําหินกอง  การประปาหนองแค  จังหวัดสระบุรี  การประปา 

ส่วนภูมิภาค   
(๔.๖) ด้านเหนือ   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  ตอนทางแยกต่างระดับ

หินกอง  ๒๖๑/๔๑  และเขาพนมยงค์ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้    จดเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เร่ือง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ที่ดินบริษัท  ไทย - เยอรมัน  เซรามิค  
อินดัสทร่ี  จํากัด  (มหาชน)  และที่ดินโฉนดเลขที่  ๒๙๑๐  และ  ๒๙๑๑  

  ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก
และบริเวณหมายเลข  ๓.๕ 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  โรงเจเขามังกรหยก  และด่านป่าไม้หินกอง 
(๔.๗) ด้านเหนือ   จดถนนเทศบาลซอย  ๑  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับถนน

เทศบาลซอย  ๑ 
  ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก 
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  ด้านใต้    จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านใต้  
  ด้านตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันตก 
(๔.๘) ด้านเหนือ   จดเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เร่ือง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ที่ดินบริษัท  ไทย - เยอรมัน  เซรามิค  
อินดัสทร่ี  จํากัด  (มหาชน)  และที่ดินโฉนดเลขที่  ๒๙๑๐  และ  ๒๙๑๑ 

  ด้านตะวันออก จดเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ที่ดินบริษัท  ไทย - เยอรมัน  เซรามิค  
อินดัสทร่ี  จํากัด  (มหาชน)  และที่ดินโฉนดเลขที่  ๒๙๑๐  และ  ๒๙๑๑ 

  ด้านใต้    จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านใต้  
  ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก 
(๔.๙) ด้านเหนือ   จดเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เร่ือง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ที่ดินบริษัท  ไทย - เยอรมัน  เซรามิค  
อินดัสทร่ี  จํากัด  (มหาชน)  และที่ดินโฉนดเลขที่  ๒๙๑๐  และ  ๒๙๑๑ 

  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้    จดเขตเทศบาลตําบลหินกอง  ด้านใต้  
  ด้านตะวันตก   จดเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เร่ือง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ที่ดินบริษัท  ไทย - เยอรมัน  เซรามิค  
อินดัสทร่ี  จํากัด  (มหาชน)  และท่ีดินโฉนดเลขที่  ๒๙๑๐  และ  ๒๙๑๑  และเขตเทศบาลตําบลหินกอง  
ด้านใต้ 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไข่น้ํา 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความวา่  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
เขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ที่ดินบริษัท  ไทย - เยอรมัน  เซรามิค  อินดัสทร่ี  จํากัด  
(มหาชน)  และที่ดินโฉนดเลขที่  ๒๙๑๐  และ  ๒๙๑๑ 

“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณเขาพนมยงค์   
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สํานักงานเทศบาลตําบลหินกองและอาคารอเนกประสงค์  เทศบาลตําบลหินกอง   
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  

ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลหินกอง  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  ภายใน
บริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการไดต้ามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงบรรจุ  

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการ
น้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

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

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายสัตว์ 
   (๘) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงบรรจุ  

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท  
โรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 
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   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า      

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   

แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๘) โรงฆ่าสัตว์  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายสัตว์  

เว้นแต่ที่ประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
   (๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
   (๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

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

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   

แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๘) โรงฆ่าสัตว์  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายสัตว์  

เว้นแต่ที่ประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงบรรจุ  

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท  
โรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๖) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   

แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๗) อาคารห้องแถวหรือตึกแถว 
   (๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
   (๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
  (จ) ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  

หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
   (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๔) อาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง   

แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๕) อาคารสถานสงเคราะห์หรืออาคารรับเลี้ยงเด็ก 
   (๖) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
  (ฉ) ภายในบริเวณที่  ๖  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เฉพาะท่ีดินซึ่งเป็นของรัฐ  ให้เป็นไปเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้อง
กับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามก่อสร้างอาคาร
เป็นโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมและกําจัดมูลฝอย 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

   ในกรณีที่เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ห้ามบุคคลใด
ก่อสร้างอาคาร  ดังนี้ 

   (๑) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๓) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   

แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๔) อาคารห้องแถวหรือตึกแถว 
   (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
   (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันก่อนวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต  หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีตําบลหินกองรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ยชญ์ธเนศ  แจ้งเจนศิลป์ธนา 
นายกเทศมนตรีตําบลหินกอง 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผลติผลเกษตรกรรม อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การตม้ นึ่ง หรอือบพชืหรอืเมลด็พชื ได้

(๒) การกะเทาะเมลด็หรอืเปลอืกเมลด็พชื ได้

(๕) การเกบ็รกัษาหรอืลาํเลยีงพชื เมลด็พชื หรอืผลติผลจากพชืในไซโล โกดงั  ได้

     หรอืคลงัสนิคา้

(๘) การเพาะเชือ้เหด็ กลว้ยไม ้หรอืถัว่งอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ลา้ง คดั หรอืแยกขนาดหรอืคุณภาพของผลติผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟกัไขโ่ดยใชตู้อ้บ ได้

๔ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัสตัวซ์ึง่มใิชส่ตัวน้ํ์า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสตัว์ ได้

(๒) การถนอมเน้ือสตัวโ์ดยวธิอีบ รมควนั ใส่เกลอื ดอง ตากแหง้ หรอืทาํใหเ้ยอืกแขง็ ได้ ได้

     โดยฉบัพลนัหรอืเหอืดแหง้

(๓) การทาํผลติภณัฑอ์าหารสาํเรจ็รปูจากเนื้อสตัว ์มนัสตัว ์หนงัสตัว ์

     หรอืสารทีส่กดัจากไขสตัวห์รอืกระดกูสตัว์ ได้ ได้ ได้

(๖) การลา้ง ชาํแหละ แกะ ตม้ นึ่ง ทอด หรอืบด สตัว ์หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของสตัว์ ได้

(๗) การทาํผลติภณัฑจ์ากไข ่เพื่อใชป้ระกอบอาหาร เช่น ไขต่ม้ ไขเ่ยีย่วมา้ ไขผ่ง ไขเ่หลวเยอืกแขง็ ได้ ได้

     หรอืไขเ่หลวแช่เยน็

๘ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผกั พชื หรอืผลไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํอาหารหรอืเครื่องดื่มจากผกั พชื หรอืผลไม ้และบรรจุในภาชนะทีผ่นึกหรอือากาศเขา้ไม่ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผกั พชื หรอืผลไมโ้ดยวธิกีวน ตากแหง้ ดอง หรอืทาํใหเ้ยอืกแขง็ ได้ ได้ ได้

    โดยฉบัพลนัหรอืเหอืดแหง้

๙ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเมลด็พชืหรอืหวัพชื อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การส ี ฝดั หรอืขดัขา้ว ได้ ได้

(๓) การปน่หรอืบดเมลด็พชืหรอืหวัพชื ได้ ได้

(๔) การผลติอาหารสาํเรจ็รปูจากเมลด็พชืหรอืหวัพชื ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหวัพชืหรอืทาํหวัพชืใหเ้ป็นเสน้ แวน่ หรอืแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัอาหารจากแป้ง อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํขนมปงัหรอืขนมเคก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํขนมปงักรอบหรอืขนมอบแหง้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลติภณัฑอ์าหารจากแป้งเป็นเสน้ เมด็ หรอืชิน้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัน้ําตาลซึง่ทาํจากออ้ย  บชี หญ้าหวาน

หรอืพชือื่นทีใ่หค้วามหวาน อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทาํน้ําตาลจากน้ําหวานของตน้มะพรา้ว ตน้ตาลโตนด  หรอืพชือื่น ๆ  ซึง่มใิช่ออ้ย ได้ ได้

โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัชา กาแฟ โกโก ้ชอ็กโกแลต หรอืขนมหวาน

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํใบชาแหง้หรอืใบชาผง ได้ ได้

(๓) การทาํโกโกผ้งหรอืขนมจากโกโก้ ได้ ได้

(๔) การทาํชอ็กโกแลต ซอ็กโกแลตผง หรอืขนมจากชอ็กโกแลต ได้ ได้

(๕) การทาํเกก็ฮวย ขงิผง หรอืเครื่องดื่มชนิดผงจากพชือื่นๆ ได้ ได้

(๖) การทาํมะขามอดัเมด็ มะนาวอดัเมด็ หรอืผลไมอ้ดัเมด็ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรอืแช่อิม่ผลไมห้รอืเปลอืกผลไม ้หรอืการเคลอืบผลไมห้รอืเปลอืกผลไมด้ว้ยน้ําตาล ได้ ได้

(๘) การอบหรอืคัว่ถัว่หรอืเมลด็ผลไม ้(Nuts) หรอืการเคลอืบถัว่หรอืเมลด็ผลไม ้(Nuts) ได้ ได้

     ดว้ยน้ําตาล การแฟ โกโก ้หรอืชอ็กโกแลต

(๙) การทาํลกูกวาดหรอืทอฟฟ่ี ได้ ได้

(๑๐) การทาํไอศกรมี ได้ ได้

๑๒

โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี

บญัชีท้ายเทศบญัญติัเทศบาลตาํบลหินกอง เร่ือง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

 ในเขตเทศบาลตาํบลหินกอง  อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ พ.ศ. ๒๕๕๗

ลาํดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจาํพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเครื่องปรุงหรอืเครื่องประกอบอาหาร

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๖) การทาํน้ํามนัสลดั ได้

(๗) การบดหรอืปน่เครื่องเทศ ได้ ได้

(๘) การทาํพรกิปน่ พรกิไทยปน่ หรอืเครื่องแกง ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการทาํน้ําแขง็ หรอืตดั ซอย บดหรอืยอ่ยน้ําแขง็ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัอาหารสตัว ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํอาหารผสมหรอือาหารสาํเรจ็รปูสาํหรบัเลีย้งสตัว์

(๒) การปน่หรอืบดพชื เมลด็พชื กากพชื เนื้อสตัว ์กระดกูสตัว ์ขนสตัว ์หรอืเปลอืกหอย

     สาํหรบัทาํหรอืผสมเป็นอาหารสตัว์

โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัน้ําดื่ม เครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์น้ําอดัลม

หรอืน้ําแร่ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํน้ําดื่ม ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ ได้

(๓) การทาํน้ําแร่ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากสิง่ทอซึง่มใิช่เครื่องนุ่งห่ม อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํผลติภณัฑจ์ากสิง่ทอเป็นเครื่องใชใ้นบา้น

(๒) การทาํถุงหรอืกระสอบซึง่มใิช่ถุงหรอืกระสอบพลาสตกิ

(๓) การทาํผลติภณัฑจ์ากผา้ใบ

(๔) การตกแต่งหรอืเยบ็ปกัถกัรอ้ยสิง่ทอ

๒๔ โรงงานถกัผา้ ผา้ลกูไม ้หรอืเครื่องนุ่งห่มดว้ยดา้ยหรอืเสน้ใย หรอืฟอกยอ้มส ีหรอืแต่งสาํเรจ็ผา้  

ผา้ลกูไมห้รอืเครื่องนุ่งห่ม ทีถ่กัดว้ยดา้ยหรอืเสน้ใย

๒๕ โรงงานผลติเสื่อหรอืพรมดว้ยวธิทีอ สาน ถกั หรอืผกูใหเ้ป็นปุย ซึง่มใิช่เสื่อหรอืพรมทีท่าํดว้ยยางหรอื

พลาสตกิหรอืพรมน้ํามนั

๒๖ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเชอืก ตาขา่ย แห หรอือวน อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การผลติเชอืก

(๒) การผลติ ประกอบ หรอืซ่อมแซมตาขา่ย แห หรอือวน และรวมถงึชิน้ส่วน

     หรอือุปกรณ์ของผลติภณัฑด์งักลา่ว ได้

๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเครื่องแต่งกายซึง่มใิช่รองเทา้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การตดัหรอืเยบ็เครื่องนุ่งห่ม เขม็ขดั ผา้เชด็หน้า ผา้พนัคอ เนกไท หกูระต่าย ปลอกแขน ถุงมอื ได้

     ถุงเทา้จากผา้หนงัสตัว ์ขนสตัว ์หรอืวสัดุอื่น

(๒) การทาํหมวก ได้

๓๓ โรงงานผลติรองเทา้หรอืชิน้ส่วนของรองเทา้ซึง่มไิดท้าํจากไม ้ยางอบแขง็ ยางอดัเขา้รปูหรอืพลาสตกิอดัเขา้รปู

โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรอืการแปรรปูไมด้ว้ยวธิอีื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั

(๒) การทาํวงกบ ขอบประต ูขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตหูรอืส่วนประกอบทีท่าํดว้ยไมข้องอาคาร

๓๕ โรงงานผลติภาชนะบรรจุหรอืเครื่องใชจ้ากไมไ้ผ่ หวาย ฟาง ออ้ กก หรอืผกัตบชวา ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากไมห้รอืไมก๊้อก อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํภาชนะบรรจุ เครื่องมอื หรอืเครื่องใชจ้ากไม ้และรวมถงึชิน้ส่วนของผลติภณัฑด์งักล่าว

(๓) การแกะสลกัไม้

(๔) การทาํกรอบรปูหรอืกรอบกระจกจากไม้

(๖) การทาํผลติภณัฑจ์ากไมก๊้อก

๓๗ โรงงานทาํเครื่องเรอืนหรอืเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม ้แกว้ ยาง หรอือโลหะอื่นซึง่มใิช่เครื่องเรอืนหรอื

เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสตกิอดัเขา้รปู และรวมถงึชิน้ส่วนของผลติภณัฑด์งักล่าว

บริเวณท่ี ๔

โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี

บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓

บญัชีท้ายเทศบญัญติัเทศบาลตาํบลหินกอง เร่ือง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ลาํดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณท่ี ๑

๒๐

 ในเขตเทศบาลตาํบลหินกอง  อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบั

(๑) การพมิพ ์การทาํแฟ้มเกบ็เอกสาร การเยบ็เล่ม ทาํปก หรอืตบแต่งสิง่พมิพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลติภณัฑเ์ครื่องกระเบือ้งเคลอืบ เครื่องป ัน้ดนิเผา หรอืเครื่องดนิเผา 

และรวมถงึการเตรยีมวสัดุเพื่อการดงักล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัซเีมนต ์ปนูขาว หรอืปนูปลาสเตอร ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้

(๓) การผสมซเีมนต ์ปนูขาว หรอืปนูปลาสเตอร ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั หรอืการผสม

     ซเีมนต ์ปนูขาว หรอืปนูปลาสเตอร ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งเขา้กบัวสัดุอื่น ได้

๕๘ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์โลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํผลติภณัฑค์อนกรตี ผลติภณัฑค์อนกรตีผสม ผลติภณัฑย์ปิซมั หรอืผลติภณัฑป์นูปลาสเตอร์

โรงงานผลติ ตบแต่ง ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องมอืหรอืเครื่องใชท้ีท่าํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้

และรวมถงึส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของเครื่องมอืหรอืเครื่องใชด้งักล่าว

๖๒ โรงงานผลติ ตบแต่ง ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องเรอืนหรอืเครื่องตบแต่งภายในอาคารทีท่าํจากโลหะ 

หรอืโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถงึส่วนประกอหรอือุปกรณ์ของเครื่องเรอืนหรอืเครื่องตบแต่งดงักล่าว
๖๓ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผลติภณัฑโ์ลหะสาํหรบัใชใ้นการก่อสรา้ง

หรอืตดิตัง้ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํส่วนประกอบสาํหรบัใชใ้นการก่อสรา้งสะพาน ประตน้ํูา ถงัน้ํา หรอืปล่องไฟ

(๒) การทาํส่วนประกอบสาํหรบัใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร

โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผลติภณัฑโ์ลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํภาชนะบรรจุ 

(๑๒) การตดั พบั หรอืมว้นโลหะ 

(๑๓) การกลงึ เจาะ ควา้น กดั ไส เจยีน หรอืเชื่อมโลหะทัว่ไป
๖๕ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องยนต ์เครื่องกงัหนัและ ได้ ได้

รวมถงึส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของเครื่องยนตห์รอืเครื่องกงัหนัดงักล่าว

โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องจกัรสาํหรบัใชใ้น

การกสกิรรมหรอืการเลีย้งสตัว ์และรวมถงึส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว

โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ เครื่องทาํบญัชเีครื่องจกัรสาํหรบั  

ระบบบตัรเจาะเครื่องจกัรสาํหรบัใชใ้นการคาํนวณชนิดดจิติลัหรอืชนิดอนาลอ้ก หรอืเครื่องอเิลก็ทรอนิกส์

สาํหรบัปฏบิตักิบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรอือุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพมิพด์ดี เครื่องชัง่ซึง่มใิช่เครื่องชัง่ทีใ่ชใ้นหอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์เครื่องอดัสาํเนาซึง่มใิช่

เครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพและรวมถงึส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลติภณัฑด์งักล่าว

โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องสบูน้ํา เครื่องอดัอากาศ หรอืก๊าซ เครื่องเปา่ลม

เครื่องปรบัหรอืถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดบัไฟ ตูเ้ยน็หรอืเครื่องประกอบตูเ้ยน็ เครื่องขายสนิคา้อตัโนมตั ิ

 เครื่องลา้ง ซกัแหง้ หรอืรดีผา้ เครื่องเยบ็ เครื่องส่งกาํลงักล เครื่องยก ป ัน้จ ัน่ ลฟิต ์บนัไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร ์ รถพ่วงสาํหรบัใชใ้นการอุตสาหรรม  รถยกซอ้นของ (Stackers) เตาไฟหรอืเตาอบสาํหรบั

ใชใ้นการอุตสาหกรรมหรอืสาํหรบัใชใ้นบา้นแต่ผลติภณัฑน์ัน้ตอ้งไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า และรวมถงึ

ส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลติภณัฑด์งักล่าว

๗๑ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องจกัรหรอืผลติภณัฑท์ีร่ะบุไวใ้นลาํดบัที ่๗๐

 เฉพาะทีใ่ชไ้ฟฟ้า เครื่องยนตไ์ฟฟ้า เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสบัหรอืบงัคบัไฟฟ้า

 เครื่องใชส้าํหรบัแผงไฟฟ้า เครื่องเปลีย่นทางไฟฟ้า  เครือ่งส่งหรอืจาํหน่ายไฟฟ้า 

 เครื่องสาํหรบัใชบ้งัคบัไฟฟ้า หรอืเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องรบัวทิย ุ     

เครื่องรบัโทรทศัน์เครื่องกระจายเสยีงหรอืบนัทกึเสยีง เครื่องเล่นแผ่นเสยีง

เครื่องบนัทกึคาํบอก  เครื่องบนัทกึเสยีงดว้ยเทป เครื่องเล่นหรอืเครื่องบนัทกึแถบภาพ

(วดีทิศัน์) แผ่นเสยีง เทปแม่เหลก็ทีไ่ดบ้นัทกึเสยีงแลว้ เครื่องโทรศพัทห์รอืโทรเลขชนิด

มสีายหรอืไม่มสีาย เครื่องส่งวทิย ุเครื่องส่งโทรทศัน์ เครื่องรบัส่งสญัญาณหรอื

จบัสญัญาณ  เครื่องเรดาร ์ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นตวักึง่นําหรอืตวักึง่นําชนิดไวทีเ่กีย่วขอ้ง

 (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - ConductorDevices) คาปาซเิตอร์

หรอืคอนเดนเซอรอ์เิลก็ทรอนิกสช์นิดคงทีห่รอืเปลีย่นแปลงได ้(Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรอืหลอดเรดโิอกราฟ

เครื่องหรอืหลอดฟลโูรสโคป หรอืเครื่องหรอืหลอดเอกซเรย ์และรวมถงึการผลติ

อุปกรณ์หรอืชิน้ส่วนสาํหรบัใชก้บัเครื่องอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี

ได้

๖๙

๗๐

ได้

๖๔

๖๖

 ในเขตเทศบาลตาํบลหินกอง  อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ พ.ศ. ๒๕๕๗

ลาํดบัท่ี

๖๑

๔๑

บญัชีท้ายเทศบญัญติัเทศบาลตาํบลหินกอง เร่ือง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๐ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมลอ้เลื่อนทีข่บัเคลื่อนดว้ยแรงคนหรอืสตัวซ์ึง่มใิช่จกัรยาน ได้ ได้

และรวมถงึส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลติภณัฑด์งักล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเครื่องมอื เครื่องใช ้หรอือุปกรณ์วทิยาศาสตร์

หรอืการแพทย ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํ ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องมอืหรอือุปกรณ์วทิยาศาสตรท์ีใ่ช้

     ในหอ้งทดลองหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการชัง่ ตวง วดั หรอืบงัคบัควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเพชร พลอย ทอง เงนิ นาก หรอือญัมณี

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํเครื่องประดบัโดยใชเ้พชร พลอย ไขมุ่ก ทองคาํ ทองขาว เงนิ  นาก หรอือญัมณี ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องใชด้ว้ยทองคาํ ทองขาว เงนิ นาก หรอืกะไหล่ทอง หรอืโลหะทีม่ค่ีา ได้ ได้ ได้

(๓) การตดั เจยีระไน หรอืขดัเพชร พลอย หรอือญัมณี ได้ ได้ ได้

(๔) การเผาหรอือบพลอยหรอือญัมณีอื่นๆ 

(๕) การทาํดวงตราหรอืเหรยีญตราของเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ หรอืเหรยีญอื่น

๘๕ โรงงานผลติหรอืประกอบเครื่องดนตร ีและรวมถงึชิน้ส่วนหรอือุปกรณ์ของเครื่องดนตรดีงักล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัเครื่องเล่น เครื่องมอื หรอืเครื่องใชท้ีม่ไิด้

ระบุไวใ้นลาํดบัอื่น อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๔) การทาํร่ม ไมถ้อืขนนก ดอกไมเ้ทยีม ซปิ กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกยีง ได้ ได้ ได้

      โป๊ะตะเกยีงหรอืไฟฟ้า กลอ้งสบูยาหรอืกลอ้งบุหรี ่หรอืไฟแชก็

(๕) การทาํป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายตดิของ หรอืเครื่องโฆษณาสนิคา้  ได้ ได้ ได้

      ตราโลหะหรอืยาง แม่พมิพล์ายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจดัหาน้ํา ทาํน้ําใหบ้รสิุทธิ ์หรอืจาํหน่ายน้ําไปยงัอาคาร หรอืโรงงานอุตสาหกรรม ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสนิคา้ในภาชนะโดยไม่มกีารผลติ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสนิคา้ทัว่ไป

๙๒ โรงงานหอ้งเยน็

๙๓ โรงงานซ่อมรองเทา้หรอืเครื่องหนงั ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมอืไฟฟ้าหรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัใชใ้นบา้นหรอืใชป้ระจาํตวั ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัยานทีข่บัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์รถพ่วง

จกัรยานสามลอ้ จกัรยานสองลอ้ หรอืส่วนประกอบของยานดงักล่าว

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานทีข่บัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนตห์รอืส่วนประกอบ ของยานดงักล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จกัรยานสามลอ้ จกัรยานสองลอ้ หรอืส่วนประกอบของยานดงักล่าว

(๓) การพ่นสกีนัสนิมยานทีข่บัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์

(๔) การลา้งหรอือดัฉีดยานทีข่บัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬกิา เครื่องวดัเวลา หรอืเครื่องประดบัทีท่าํดว้ยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้

ทองคาํ ทองขาว เงนิ นาก หรอือญัมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลติภณัฑท์ีม่ไิดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด

๙๘ โรงงานซกัรดี ซกัแหง้ ซกัฟอก รดี อดั หรอืยอ้มผา้ เครื่องนุ่งห่ม พรม หรอืขนสตัว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการตบแต่งหรอืเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะของผลติภณัฑห์รอืส่วนประกอบ

ของผลติภณัฑโ์ดยไม่มกีารผลติ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๓) การลงรกัหรอืการประดบัตกแต่งดว้ยแกว้ กระจก มกุ ทอง หรอือญัมณี ได้ ได้

๑๐๑ โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวม

 หมายเหต ุ       ลาํดบัที ่                  หมายถงึ              ลาํดบัทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

                      ได ้                        หมายถงึ              สามารถประกอบกจิการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

                      โรงงานจาํพวก           หมายถงึ              จาํพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

  

โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี โรงงานจาํพวกท่ี
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ลาํดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจาํพวกท่ี

บริเวณท่ี ๒

บญัชีท้ายเทศบญัญติัเทศบาลตาํบลหินกอง เร่ือง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท


