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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมแสง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

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  เทศบาลเมืองชุมแสง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชุมแสงและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมแสง  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง  
อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตาม
ข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านเหนือ  ระหว่างหลักเขตที่  ๑   

ถึงหลักเขตที่  ๒ 
  ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันตก  

ที่จุดซึ่งศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
(๑.๒) ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ระหว่างหลักเขตที่  ๑  ถึงหลักเขตที่  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันออก  สหกรณ์

การเกษตรชุมแสง  จํากัด  และที่ดินของเทศบาลเมืองชุมแสง   
(๑.๓) ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  

ถึงหลักเขตที่  ๓ 
  ด้านใต้ จดถนนแสงมุกดา  ฟากเหนือ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 

  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงมุกดา  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง
ถนนแสงมุกดาบรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแสงมุกดา  
เป็นระยะ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองชุมแสง   
ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  ถึงหลักเขตที่  ๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่  ๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร 

(๑.๔) ด้านเหนือ จดถนนแสงมุกดา  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  

ถึงหลักเขตที่  ๔ 
  ด้านใต้ จดถนนแสงชัชวาล  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงชัชวาลย์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนแสงชัชวาลย์  เป็นระยะ  ๓๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับ 
ถนนแสงมุกดา  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงมุกดาบรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒   
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแสงมุกดา  เป็นระยะ  ๓๘๐  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นหนองตะลุง 
(๑.๕) ด้านเหนือ จดถนนแสงชัชวาลย์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  

ถึงหลักเขตที่  ๔ 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านใต้  ระหว่างหลักเขตที่  ๔   

ถึงหลักเขตที่  ๕ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงชัชวาลย์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนแสงชัชวาลย์  เป็นระยะ  ๓๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาวบรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาวและทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  
๓๖๕  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕.๕ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) ด้านเหนือ   จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาล
พัฒนา  ๑ 
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  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านเหนือ  ระหว่างหลักเขตที่  ๑   
ถึงหลักเขตที่  ๒  การประปาเทศบาลเมืองชุมแสง  และถนนแสงปัญญา  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้ จดแนวทางหลวงชนบท  นว.  ๔๑๑๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก  

และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชุมแสง 
(๒.๒) ด้านเหนอื จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๒  

ถึงหลักเขตที่  ๓ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันออก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๒  ถึงหลักเขตที่  ๓  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  เป็นระยะ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับ 
ถนนแสงมุกดา  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงมุกดาบรรจบกับศูนย์กลาง 
ถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแสงมุกดา  ระยะ  ๓๘๐  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนแสงมุกดา  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
(๒.๓) ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๔๑๑๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนแสงปัญญา  ฟากตะวันตก  ถนนแสงเจียรนัย  ฟากตะวันตก

และฟากใต้  และเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   
  ด้านใต้ จดถนนแสงไพฑูรย์  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
(๒.๔) ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  วัดแสงสวรรค์  และถนนเทศบาล

พัฒนา  ๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองชุมแสง  สํานักงานเทศบาล

เมืองชุมแสง  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชุมแสง  และสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองชุมแสง  และถนนแสงเจียรนัย  ฟากเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดถนนแสงเจียรนัย  ฟากตะวันออก  และถนนแสงปัญญา   
ฟากตะวันออก 

(๒.๕) ด้านเหนือ จดถนนแสงมุกดา  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงมุกดา  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง

ถนนแสงมุกดาบรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแสงมุกดา  
เป็นระยะ  ๓๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนแสงชัชวาลย์  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนแสงชัชวาลย์  เป็นระยะ  ๓๙๕  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนแสงชัชวาลย์  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ฟากตะวันออก 
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(๒.๖) ด้านเหนือ จดถนนแสงชัชวาลย์  ฟากใต้  และโรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดคลองระนง) 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงชัชวาลย์  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนแสงชัชวาลย์  เป็นระยะ  ๓๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาวบรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาวและทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  
๓๖๕  เมตร 

  ด้านใต้ จดถนนโพธ์ิหนองยาว  ฟากเหนือ  เส้นตรงที่ลากจากถนน 
โพธิ์หนองยาว  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธิ์หนองยาวบรรจบกับศูนย์กลางถนน
เทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาว  เป็นระยะ  ๒๓๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเขตที่ดินวัดคลองระนง  และวัดคลองระนง 

  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ฟากตะวันออก 
(๒.๗) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดถนนแสงราษฎร์ใต้  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันตก  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  

ถึงหลักเขตที่  ๗ 
(๒.๘) ด้านเหนือ จดถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  ฟากตะวันตก  และสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอชุมแสง 
  ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านใต้  ระหว่างหลักเขตที่  ๕   

ถึงหลักเขตที่  ๖  และวัดแสงธรรมสุทธาราม 
  ด้านตะวันตก จดถนนแสงราษฎร์ใต้  ฟากใต้  และโรงเรียนเทศบาล   ๓   

(วัดแสงธรรมสุทธาราม) 
(๒.๙) ด้านเหนือ จดถนนโพธ์ิหนองยาว  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง   
  ด้านใต้   ระหว่างหลักเขตที่  ๔  ถึงหลักเขตที่  ๕ 
  ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๓.๑) ดา้นเหนือ จดถนนแสงไพฑูรย์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  ถนนแสงราษฎร์   

ฟากเหนือและฟากตะวันตก  และถนนแสงราษฎร์ใต้  ฟากตะวันตก 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 

  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
(๓.๒) ด้านเหนือ จดถนนแสงราษฎร์  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  

สาขาชุมแสง 
  ด้านใต้ จดถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนแสงราษฎร์ใต้  ฟากตะวันออก  และถนนแสงราษฎร์   

ฟากตะวันออก 
(๓.๓) ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากเขตท่ีดินวัดคลองระนง  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ฟากตะวันออก  และวัดคลองระนง 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากเขตท่ีดินวัดคลองระนง  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้จนบรรจบกับถนนโพธ์ิหนองยาว  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาว
บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาว  
เป็นระยะ  ๒๓๐  เมตร   

  ด้านใต้ จดถนนโพธ์ิหนองยาว  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์  

ฟากใต ้
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  

ถึงหลักเขตที่  ๔  และเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านใต้  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  ถึงหลักเขตที่  ๕ 
  ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านใต้  ระหว่าง

หลักเขตที่  ๔  ถึงหลักเขตที่  ๕  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
เขตเทศบาลเมืองชุมแสง  เป็นระยะ  ๑๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร   
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงชัชวาลย์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวถนนแสงชัชวาลย์  เป็นระยะ  ๓๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  
นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาวบรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาวและทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  
๓๖๕  เมตร   
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  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงชัชวาลย์  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนแสงชัชวาลย์  เป็นระยะ  ๓๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาวบรรจบกับ
ศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาวและทางหลวงชนบท  
นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๓๖๕  เมตร 

  ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณที่  ๕.๔   
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๕.๑) ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านเหนือ  ระหว่างหลักเขตที่  ๑   

ถึงหลักเขตที่  ๒ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๔๑๑๔  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  

ด้านตะวันตก  ระหว่างหลักเขตที่  ๗  ถึงหลักเขตที่  ๑ 
(๕.๒) ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  นว.  ๔๑๑๔  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
  ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ด้านตะวันตก จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  

ด้านตะวันตก  ระหว่างหลักเขตที่  ๗  ถึงหลักเขตที่  ๑ 
(๕.๓) ด้านเหนือ จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งใต้  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันตก  

ระหว่างหลักเขตที่  ๗  ถึงหลักเขตที่  ๑ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันตก  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  

ถึงหลักเขตที่  ๗ 
(๕.๔) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองระนง  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ด้านตะวันออก  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  

ถึงหลักเขตที่  ๔ 
  ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมคลองระนง  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖๐  เมตร  กับเส้นตรงที่ลากจากถนนแสงชัชวาลย์  

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงชัชวาลย์บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนแสงชัชวาลย์  เป็นระยะ  ๓๙๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
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จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาวบรรจบกับ
ศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธิ์หนองยาวและทางหลวงชนบท  
นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๓๖๕  เมตร 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ปรากฏ
ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) คลังสินค้า 
(๗) สถานที่เก็บสินค้า 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๒) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
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(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) สถานที่เก็บสินค้า 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๓) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) สถานที่เก็บสินค้า 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๓) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่อาคารอยู่อาศัย  หรืออาคารพาณิชยกรรมรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด   

(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๐) คลังสินค้า 
(๑๑) สถานที่เก็บสินค้า 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกประเภท  เว้นแต่เป็นอาคาร

ที่ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การดํารงรักษาสภาพแหล่งน้ําและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ  หรือเก่ียวข้องกับการเพาะปลูก  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  
ข้อ  ๗  และข้อ  ๘   

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  
และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ศรชัย  อธิปฏเวชช 

นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง 





๑ 
บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมแสง 

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

           
 

ได้ 

 

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช           ได้  
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  โกดังหรือ
คลังสินค้า 

           ได้ 

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้หรือถั่วงอก          ได้ ได้  
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม          ได้ ได้  
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ          ได้   

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายทาง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน  

            
 

ได้ 
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน             ได้ 
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย            ได้ 

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฆ่าสัตว์ 

            
 

ได้ 
 

 



๒ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง   หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

         ได้ ได้  

(๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์  หนังสัตว์หรือสารที่สกัด
จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

          ได้  

(๖) การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สัตว์ 

          ได้  

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร  เช่น  ไข่เค็ม   ไข่เยี่ยวม้า  
ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น 

         ได้ ได้  

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

  
 

ได้ 

 
 

ได้ 

        
 

ได้ 

 
 

ได้ 
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

ได้ ได้        ได้ ได้ ได้ 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา  ได้         ได้ ได้ 
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่
เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์  

 ได้         ได้ ได้ 

(๕) การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอดหรือบดสัตว์น้ํา  ได้         ได้ ได้  
 

 

 

 



๓ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้ 

 
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

ได้         ได้ ได้  

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว 

          
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช          ได้ ได้  
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้         ได้ ได้  
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่นหรือแท่ง ได้         ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง   อย่างใดอย่างหนึ่ง                      
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

  
 

ได้ 

   
 

ได้ 

   
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้  ได้   ได้   ได้ ได้ ได้ 
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้  ได้   ได้   ได้ ได้ ได้ 

 

 

 

 



๔ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย  บีช  หญ้าหวาน  หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําน้ําเชื่อม 

 
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด   หรือพืชอื่น ๆ  ซึ่ง
มิใช่อ้อย 

ได้         ได้   

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกแลต  หรือขนมหวาน  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง 

 
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้         ได้ ได้  

(๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้         ได้ ได้  
(๕) การทําเก๊กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้         ได้ ได้  
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ดหรือผลไม้อัดเม็ด ได้         ได้ ได้  
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือก
ผลไม้ด้วยน้ําตาล 

ได้         ได้ ได้  

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ 
(Nuts) ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกแลต 

ได้         ได้ ได้  

(๙) การทําหมากฝรั่ง ได้         ได้   
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้         ได้ ได้  
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้         ได้   

 

 

 



๕ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๖) การทําน้ํามันสลัด 

 
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้         ได้ ได้  
(๘) การทําพริกป่น  พริกไทยป่นหรือเครื่องแกง ได้         ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด ซอย บด  
หรือย่อยน้ําแข็ง 

 ได้         ได้ ได้ 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลมหรือ
น้ําแร่  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําน้ําดื่ม 

 
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์           ได้  
(๔) การทําน้ําแร่          ได้ ได้  

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 

 
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้         ได้ ได้  
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้         ได้ ได้  
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้         ได้ ได้  

 

 

 

 



๖  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แหหรืออวน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การผลิตเชือก 

          
 

ได้ 

  

(๒) การผลิต  ประกอบ  หรือซ่อมแซมตาข่าย  แหหรืออวน  และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

         ได้   

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ  เนกไท  หูกระต่าย  
ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้า  หนังสัตว์  ขนสัตว์หรือวัสดุอื่น 

 
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทําหมวก ได้         ได้ ได้  
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะร่อง  หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

   
 

ได้ 

         
 

ได้ 
(๒) การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าต่าง  บานประตู  หรือ
ส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร 

  ได้         ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  กกหรือ
ผักตบชวา 

ได้         ได้ ได้  

 

 

 

 



๗  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้  และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

            
 

ได้ 

(๓) การแกะสลักไม้          ได้ ได้  
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้   ได้         ได้ 
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก          ได้ ได้  

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
(๑)การพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ทําปก   หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

 
ได้ 

         
ได้ 

 
ได้ 

 

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา  หรือเครื่องดินเผา  
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว 

         ได้ ได้  

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓) การผสมซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน  หรือการผสมซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น 

            
 

ได้ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑)การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มหรือ
ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

  
 

ได้ 

         
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

 

 



๘ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว 

ได้         ได้ ได้  

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ   อย่างใดอย่างหนึ่ง          
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑๑) การอัดเศษโลหะ 

           
 

ได้ 

 

(๑๒) การตัด  พับหรือม้วนโลหะ  ได้         ได้ ได้ 
(๑๓) การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียนหรือเชื่อมโลหะทั่วไป  ได้         ได้ ได้ 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ 
เครื่องจักรดังกล่าว 

ได้         ได้ ได้  

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ  เครื่องทําบัญชี  
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์  (Digital  or  Analog  Computers  or  Associated Electronic  
Data  Processing  Equipment  or  Accessories) 
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง 
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการ
ถ่ายภาพ  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้         ได้ ได้  

 

 

 



๙ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเล่นแผ่นเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป  เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์)  
แผ่นเสียง  เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ  เครื่องส่งโทรทัศน์  เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจับ
สัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง 
(Semi – Conductor or Related Sensitive Semi – Conductor Devices)    
คาปาชิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed 
or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์  และรวมถึง 
การผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ได้         ได้ ได้  

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือ
สัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้         ได้ ได้  

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณี  อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก
หรืออัญมณี 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

  
 

ได้ 

   
 

ได้ 

   
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

 

 

 



๑๐  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหล่ทอง  หรือโลหะ 
มีค่า 

ได้ ได้  ได้   ได้   ได้ ได้ ได้ 

(๓) การตัด  เจียระไนหรือขัดเพชร  พลอยหรืออัญมณี ได้ ได้  ได้   ได้   ได้ ได้ ได้ 
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําให้บริสุทธิ์หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร  หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม 
           ได้ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

        
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้  ได้      ได้ ได้ ได้ 
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้         ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้         ได้   
๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  

จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

   
 
 

ได้ 

         
 
 

ได้ 
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว 

           ได้ 

 

 

 

 



๑๑ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์            ได้ 
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้   ได้      ได้   

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลาหรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร  พลอย   
ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นากหรืออัญมณี 

ได้   ได้      ได้   

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัดหรือย้อมผ้า  เครื่องนุ่งห่ม   
พรมหรือขนสัตว์ 

ได้ ได้  ได้   ได้   ได้ ได้ ได้ 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก  ทอง             
หรืออัญมณี 

 
 
 

ได้ 

         
 
 

ได้ 

  

 

หมายเหตุ  ลําดับที่  หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  ได้  หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  โรงงานจําพวกที่ หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

 

 

 


