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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  โดยความ

เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียงและนายอําเภอเมืองสุรินทร์  จึงตราข้อบัญญัติไว้  

ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  เร่ือง  กําหนด

บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในพื้นที่ 

บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์  

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

ด้านทิศเหนือ  จากหลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยเสนงไปจดหลักเขตที่  ๒  

บริเวณสะพานคอนกรีตก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  ตอนสุรินทร์ - ช่องจอม  ระยะทาง  

๒,๘๐๐  เมตร 
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ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  
ตอนสุรินทร์ - ช่องจอม  ไปจดหลักเขตที่  ๗  บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔   
ตอนสุรินทร์ - ช่องจอม  ระยะทาง  ๒,๒๙๙  เมตร 

ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  
(ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร์)  ไปจดหลักเขตที่  ๘  ระยะทาง  ๑,๖๓๙  เมตร 

ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศเหนือเป็นแนวตรงไปจดหลักเขตที่  ๑   
บริเวณลําห้วยเสนงระยะทาง  ๕๒๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านทิศเหนือ  จากหลักเขตที่  ๒  บริเวณสะพานคอนกรีตก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  

ตอนสุรินทร์ - ช่องจอม  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยเสนงไปจดหลักเขตที่  ๓  ระยะทาง  
๒,๙๐๐  เมตร 

ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตบริเวณที่  ๒  ไปจดหลักเขตที่  ๖  
ระยะทาง  ๑,๒๒๐  เมตร 

ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  
(ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร์)  ไปจดหลักเขตที่  ๗  บริเวณก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔   
ตอนสุรินทร์ - ช่องจอม  ระยะทาง  ๑,๒๙๓  เมตร 

ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  
ตอนสุรินทร์ - ช่องจอม  ไปจดหลักเขตที่  ๒  บริเวณก่ึงกลางสะพานคอนกรีต  ระยะทาง  ๒,๒๙๙  เมตร 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านทิศเหนือ  จากหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยเสนงไปจดหลักเขตที่  ๔  

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 
ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศใต้ตามแนวลําห้วยเสนงไปจดหลักเขตที่  ๕  

ระยะทาง  ๗๘๐  เมตร 
ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๔  

(ตอนเลี่ยงเมืองสุรินทร์)  ไปจดหลักเขตที่  ๖  ระยะทาง  ๕๕๓  เมตร 
ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตบริเวณที่  ๓  ไปจดหลักเขต

ที่  ๓  ระยะทาง  ๑,๒๒๐  เมตร 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้  ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๖) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๒,๐๐๐  
ตารางเมตร  หรือเป็นไปเพื่อการค้าหรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสสุานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๗) อาคารเก็บสินค้า  อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน 

ที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่
อาคารรวมกันเกิน  ๘,๐๐๐  ตารางเมตร 
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(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็น
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่ มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน   
๒๐๐  ตารางเมตร  หรือเป็นไปเพื่อการค้าหรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๗) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร 
(๘) อาคารเก็บสินค้า  อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน 

ที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  ที่มีพื้นที่
อาคารรวมกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๙) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๐) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๒) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕   
และข้อ  ๖ 



 หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว   
ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดใน  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
เดล  เกษอินทร์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง 





            เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
              ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

                                                   พ.ศ.  ๒๕๕๖

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

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับผลิตผลเกษตรกรรมอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๒)การกะเทาะเมล็ด หรือ ได้
เปลือกเมล็ดพืช
(๕)การเก็บรักษาหรือลําเลียง
พืช  เมล็ดพืชหรือผลิตผล
จากพืช  ในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า ได้
(๘)การเพาะเช้ือเห็ด
กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับสัตว์  ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้า
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑)การฆ่าสัตว์ ได้
(๗)การทําผลิตภัณฑ์จากไข่
เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร
เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า
ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง
หรือไข่เหลวแช่แข็ง ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับผัก  พืชหรือผลไม้
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓



            เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
              ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

                                                   พ.ศ.  ๒๕๕๖

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

(๒)การถนอมผัก  พืช หรือ
ผลไม้  โดยวิธีกวน ตากแห้ง
ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๑)การสี  ฝัด  หรือขัดขาว ได้
(๒)การทําแป้ง ได้
(๓)การป่นหรือบด เมล็ดพืช
หรือหัวพืช ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับอาหารจากแป้งอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๑)การทําขนมปัง หรือ
ขนมเด็ก ได้
(๒)การทําขนมปังกรอบ
หรือขนมอบแห้ง ได้
(๓)การทําผลิตภัณฑ์อาหาร
จากแป้ง  เป็นเส้น เม็ด
หรือช้ิน

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับชา  กาแฟ  โกโก้
ช็อกโกเลต  หรือขนมหวาน

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓



                                    บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง
            เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
              ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

                                                   พ.ศ.  ๒๕๕๖
ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

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

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
ดังต่อไปน้ี
(๑๑)การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับเครื่องปรุงหรือเครื่องประ
กอบอาหาร อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อ
ไปน้ี
(๗)การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้
(๘)การทําพริกป่น พริกไทย
ป่น หรือเครื่องแกง ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับการทํานํ้าแข็งหรือ ตัด
ซอย บด หรือย่อยนํ้าแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับนํ้าด่ืม เครื่องด่ืมที่ไม่มี
แอลกอฮอล์  นํ้าอัดลม
หรือนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึง  
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑)การทํานํ้าด่ืม

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับสิ่งทอ  ด้าย หรือเส้นใย
ซึ่งมิใช่ใยหิน(Asbestos)
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี
(๔)การพิมพ์สิ่งทอ

บริเวณที่  ๒
อาคารประเภท

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑



                              บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง
            เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
              ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

                                                   พ.ศ.  ๒๕๕๖
หมายเหตุ

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

(เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอ
พื้นเมือง)

 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับ
(๑)การพิมพ์ การทําแฟ้ม
เก็บเอกสาร การเย็บเล่ม
ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้

๖๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อม
แซมเครื่องมือหรือเครื่อง
ใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็ก
กล้าและรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน
กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะ
ทั่วไป

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อม
แซมเครื่องยนต์เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว ได้

๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อม

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ

อาคารประเภท
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓



                              บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง
            เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
              ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

                                                   พ.ศ.  ๒๕๕๖
หมายเหตุ

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

แซมเครื่องจักรสําหรับใช้
ในการกสิกรรม  หรือการ
เลี้ยงสัตว์และรวมถึงส่วน
ประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องจักรดังกล่าว ได้

๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อม
แซมเครื่องคํานวณเครื่อง
ทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ
ระบบบัตรเจาะเครื่องจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิด
ดิจิตัลหรือชนิดอนาล็อกหรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กันหรือุปกรณ์ (Digital or 
Analog Computers or
Associated Electronic ได้
Data Processing Equip-
ment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers)เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่
เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วย
การถ่ายภาพและรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓

อาคารประเภท



                              บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง
            เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
              ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

                                                   พ.ศ.  ๒๕๕๖
หมายเหตุ

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

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้
๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อม
 แซมเครื่องสูบนํ้าเครื่องอัด

อากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่า
ลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยนํ้าดับ
ไฟหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้งหรือ
รีดผ้า เครื่องเย็บเครื่องส่ง
กําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น
ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก
รถแทรกเตอร์ รถพ่วง 
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
Data Processing Equip-
ment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers)เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่
เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วย
การถ่ายภาพและรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อม

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ

อาคารประเภท
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓



                              บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง
            เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
              ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเฉนียง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

                                                   พ.ศ.  ๒๕๕๖
หมายเหตุ

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

 แซมเครื่องรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องกระจาย
เสียงหรือบันทึกเสียง เครื่อง
เล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึก
คําบอก เครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องเล่น หรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ(วีดี-
ทัศน์)แผ่นเสียงเทปแม่เหล็ก

 ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่อง
โทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ เครื่อง
ส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ 
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา
ชนิดไวที่เกี่ยวข้อง(Semi-
Conductor or Related
Sensitive Seme-Con-
ductor Devices)คาปาซิ-
เตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้(Fixed or
Variable Electronic Cap-
aciors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโดป

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ

อาคารประเภท
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หรือเคร่ืองหรือหลอดเอ็กซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือช้ินส่วนสําหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
เพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อ
น้ี
(๑)การทําเครื่องประดับ
โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่าง ได้
(๓)การตัด เจียระไน หรือ
ขัดเพชร พลอยอัญมณี ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น เฉพาะการประกอบการที่เป็นส่วน

(ไม่มีการแกะล้างหรือแปร หน่ึงของกิจการโรงแรมห้างสรรพ-

สภาพวัตถุดิบ) ได้* สินค้าและที่พักนักท่องเที่ยว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยว
กับยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยาน
สามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าวอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ

อาคารประเภท
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

 (๑)การซ่อมแซมยานที่ขับ
เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว

 (๒)การซอ่มแซมรถพ่วง 
จักรยานสามล้อ จักรยาน
สองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๓)การพ่นสีกันสนิม ยานที่
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔)การล้างหรืออัดฉีดยาน
(๓)การตัด เจียระไน หรือ
ขัดเพชร พลอยหรืออัญมณี ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่อง
วัดเวลา หรือเครื่องประดับ
ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทอง
คํา ทองขาว เงิน นาก หรือ
อัญมณี

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซัก เฉพาะการประกอบการ
ฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า ที่เป็นที่อบน่ึงของกิจการ
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขน โรงแรมและที่พัก
สัตว์(ไม่มีการฟอกย้อมสี) นักท่องเที่ยว
สัตว์(ไม่มีการฟอกย้อมสี) นักท่องเที่ยว
 
 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับ

อาคารประเภท
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓



 
หมายเหตุ  ลําดับที่            หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                      ได้                 หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
                                                    ด้วยโรงงาน
                     ได้*                 หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
                                                    โรงงาน  ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ
                     โรงงานจําพวกที่  หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

          
  

 
 
 
 

   
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

   
  
  
  
 
 
 
 


