
 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมาย   
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมืองและนายอําเภอเมืองสุรินทร์  จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนอกเมือง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้   
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ   ๑๐๐   เมตร  กับศูนย์กลางถนนทุ่ ง โพธิ์   

(ทางหลวงชนบท  หมายเลข  ๔๐๒๖)  และเขตตําบลท่าสว่าง 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ   ๑๐๐   เมตร  กับศูนย์กลางถนนทุ่ ง โพธิ์   

(ทางหลวงชนบท  หมายเลข  ๔๐๒๖) 
 ด้านตะวันตก จดเขตทางแยกจากถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข  ๔๐๒๖   

เข้าหมู่บ้านหลักวอ  และเขตตําบลท่าสว่าง 
๑.๒ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖  และจดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางสาธารณะสาย  ง. 
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 ด้านตะวันออก จดเขตตําบลสลักได 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖  และเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
๑.๓ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๐๗๗ 
 ด้านตะวันออก จดเขตตําบลสลักได 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๐๗๗   
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
๑.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๑๔  (ตอนเล่ียงเมือง)  และเขตตําบลสลักได 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๐๗๗ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๑๔  (ตอนเล่ียงเมือง) 
๑.๕ ด้านเหนือ   จดคลองชลประทานและเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านตะวันออก จดแนวถนนคชสาร 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนคชสาร 
 ด้านตะวันตก จดคลองชลประทานและเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
๑.๖ ด้านเหนือ   จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   
 ด้านตะวันออก จดคลองชลประทาน 
 ด้านใต้ จดถนนคชสาร 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๑๔   
๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖   
 ด้านตะวันตก จดลําห้วยเสนงและเขตตําบลคอโค 



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ   จดเขตตําบลแกใหญ่ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ   ๑๐๐   เมตร  กับศูนย์กลางถนนทุ่ ง โพธิ์   

(ทางหลวงชนบท  หมายเลข  ๔๐๒๖)  และเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านตะวันตก จดเขตตําบลท่าสว่าง 
๒.๒ ด้านเหนือ จดเขตตําบลแสลงพันธ์ 
 ด้านตะวันออก จดเขตตําบลสลักได 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางสาธารณประโยชน์สาย  ง  

 ด้านตะวันตก จดคลองชลประทานและเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
๒.๓ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๑๔  (ตอนเล่ียงเมือง) 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๐๗๗  และเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖   
๒.๔ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๐๗๗  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนคชสาร 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๒๑๔  (ตอนเล่ียงเมือง)  และเขตตําบลสลักได 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๒๑๔  (ตอนเล่ียงเมือง) 

 ด้านตะวันตก จดคลองชลประทาน   
๒.๕ ด้านเหนือ   จดเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ 
 ด้านตะวันออก จดคลองชลประทาน 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๑๔  (ตอนเล่ียงเมือง)  และเขตตําบลเฉนียง 
 ด้านตะวันตก จดลําห้วยเสนงและเขตตําบลเฉนียง   
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๒.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๒๑๔   

 ด้านตะวันออก จดคูน้ํากําแพงเมืองชั้นนอกและเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์   
 ด้านใต้ จดแนวทางหลวงชนบท  หมายเลข  สร.๓๐๕๔  (ถนนเลียบค่าย

วีรวัฒน์โยธิน)  ลําห้วยเสนง  และเขตตําบลคอโค 
 ด้านตะวันตก จดลําห้วยเสนงและเขตตําบลคอโค 
๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

หมายเลข  ๔๐๒๖  และเขตตําบลท่าสว่าง 
 ด้านตะวันออก จดคูน้ํากําแพงเมืองชั้นนอกและเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๒๒๖  และลําห้วยเสนงและเขตตําบลคอโค   
 ด้านตะวันตก จดลําห้วยเสนงและเขตตําบลคอโค 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ดา้นเหนือ   จดคลองชลประทานเลียบค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๑๔ 
 ด้านใต้ จดลําห้วยเสนง  เขตตําบลเฉนียง  และเขตตําบลคอโค   
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๑๔  (ตอนเล่ียงเมือง)  ลําห้วย

เสนง  และเขตตําบลคอโค 
๓.๒ ด้านเหนือ   จดเขตโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
 ด้านตะวันออก จดคลองชลประทาน 
 ด้านใต้ จดเขตวิทยาลัยสารพัดชา่งสุรินทร์ 
 ด้านตะวันตก จดเขตโรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง  ภายในบริเวณแนวเขต

ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือ  

ชนิด  และประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน  หรือหลายหลังรวมกันเกิน  
๒๐๐  ตารางเมตร  หรือเป็นไปเพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  ที่มีพื้นที่ใช้สอยในหลังเดียวกันเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) อาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอย  

ในหลังเดียวกันเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) โรงฆ่าสัตว์ 
 (๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๐) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
 (๑๑) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
 (๑๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีขนาดพื้นที่ตามประกาศกรมโยธาธิการ

และผังเมืองกําหนด 
 (๑๓) อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตามประกาศกฎความปลอดภัยทางการบิน  ที่กรมการบิน 

พลเรือนกําหนด 
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือ  

ชนิด  และประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

 (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถงึสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน  หรือหลายหลังรวมกันเกิน  
๕๐๐  ตารางเมตร  หรือเป็นไปเพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  ที่มีพื้นที่ใช้สอยในหลังเดียวกันเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๗) อาคารประกอบพาณิชยกรรม  ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  ที่มีพื้นที่ใช้สอย 
ในหลังเดียวกันเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
ที่มีพื้นที่ใช้สอยในหลังเดียวกันเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (๙) โรงฆ่าสัตว์ 
 (๑๐) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๑) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
 (๑๒) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
 (๑๓) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีขนาดพื้นที่ตามประกาศกรมโยธาธิการ

และผังเมืองกําหนด 
 (๑๔) อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตามประกาศกฎความปลอดภัยทางการบิน  ที่กรมการบิน 

พลเรือนกําหนด 
(ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และประเภทที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายขอ้บัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน  หรือหลายหลังรวมกันเกิน  
๑,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือเป็นไปเพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
 (๗) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
 (๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
 (๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๐) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
 (๑๑) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
 (๑๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีขนาดพื้นที่ตามประกาศกรมโยธาธิการ

และผังเมืองกําหนด 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๑๓) อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างตามประกาศกฎความปลอดภัยทางการบิน  ที่กรมการบินพลเรือน
กําหนด 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือรับใบแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศธร  เดชกุลรัมย ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง 



 
บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง 

เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในท้องท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

พื้นที่บริเวณ 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
      

   
 

(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลอืกเมล็ดพืช         ได้   
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผล
จากพืช ในไซโล โกดังหรือคลงัสินค้า ได้ 

      
  ได้ 

 

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก        ได้ ได้  
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้าอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
      

   
 

(๑) การฆ่าสัตว์         ได้  
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร 
เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่
เหลวแช่แข็ง 

      
ได้   

 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรอืผลไม้อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

      
   

 

(๒) การถนอมผัก พืช หรอืผลไม ้โดยวิธีกวน ตากแห้ง 
ดอง หรือทําใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้ 

      ได้    

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

          

 (๑) การส ีฝัด หรือขัดขาว       ได้    
 (๒) การทําแป้ง       ได้    
 (๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช       ได้    
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
          

 (๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้   ได้       
 (๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้   ได้       

 
 
 



- ๒ - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

พื้นที่บริเวณ 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑๒ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ 
ช็อกโกเลต หรอืขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย
อย่าง  ดังต่อไปน้ี 

          

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้   ได้   ได้ ได้   
๑๓ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี 

   
 
 
 

      

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ       ได้    
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง       ได้    

๔๑ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ           
(๑) การพิมพ ์การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเลม่ ทําปก 
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ ์

ได้   ได้       

๖๕ โรงงานดัดแปลงหรือซอ่มแซมเครือ่งยนต์ เครือ่งกงัหัน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องยนต์หรอื
เครื่องกังหันดังกล่าว  

      ได้    

๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซอ่มแซมเครือ่งจักรสําหรับใช้ในการ
กสิกรรม หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรอื
อุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว  

 
 
 

  
 
 

  ได้    

๖๙ โรงงานดัดแปลงหรือซอ่มแซมเครือ่งคํานวณเครื่องทําบญัชี 
เครื่องจักรสําหรบัระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ใน
การคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรอืเครือ่ง
อิเลก็ทรอนิกส์สําหรบัปฏิบัติกบัข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกัน หรือ
อุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or 
AssociatedElectronic DataProcessing Equipment 
or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(CashRegisters) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่เครื่องช่ัง
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร ์เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพและรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออปุกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

ได้ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 



- ๓ - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

พื้นที่บริเวณ 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๗๐ โรงงานดัดแปลงหรือซอ่มแซมเครือ่งสูบนํ้าเครื่องอัดอากาศ

หรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม เครื่องปรบัหรือถ่ายเทอากาศ 
เครื่องโปรยนํ้าดับไฟหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขาย
สินค้าอัตโนมัติ เครือ่งล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่อง
เย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร ์รถพ่วงสําหรบัใช้ในการ
อุตสาหกรรม รถยกช้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตา
อบสําหรบัใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสําหรบัใช้ในบ้าน 
แต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วน 
ประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้   

 
 
 
 
 

      

๗๒ โรงงานดัดแปลงหรือซอ่มแซมเครือ่งรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรอืบันทกึเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึก คําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดีทัศน์) แผ่นเสียง 
เทปแมเ่หล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทร
เลขชนิดมีสาย หรือไมม่ีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่ง
โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรอืจบัสญัญาณ เครื่อง
เรดาร ์ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่
เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Related Sensitive 
Semi-ConductorDevices) คาปาซิเตอรห์รอื
คอนเดนเซอร์อเิลก็ทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or 
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟเครื่องหรอื
หลอดฟลูโรสโดป หรือเครื่องหรอืหลอดเอ็กซเรย์ และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือช้ินส่วนสําหรบัใช้กับเครื่อง
อิเลก็ทรอนิกส ์ดังกล่าว 

ได้   

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

   

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอยทอง เงิน นาก 
หรืออญัมณี อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

 
 

  
 

 
 

    

 

 

 
 
 



- ๔ - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

พื้นที่บริเวณ 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
 (๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย ไข่มุก 

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

      

ได้ 

  

เฉพาะการ
ประกอบ 
การที่เป็น
ส่วนหน่ึง
ของกิจการ 
โรงแรม 
ห้างสรรพ 
สินค้าและ  
ที่พักนัก 
ท่องเที่ยว 

 (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออญัมณี       ได้    
๙๒ โรงงานห้องเย็น (ไม่มีการแกะล้างหรือแปรสภาพวัตถุดิบ)        ได้* 

 
 

 

เฉพาะการ
ประกอบ 
การที่เป็น
ส่วนหน่ึง
ของกิจการ 
โรงแรม 
ห้างสรรพ 
สินค้าและ  
ที่พักนัก 
ท่องเที่ยว 

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรอืเครือ่งประดับที่ทํา
ด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรอือัญมณี  

  
 

  
ได้ 

 
  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง้ ซักฟอก รีด อัด เฉพาะการ
ประกอบการ หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์  
(ไม่มีการฟอกย้อมส)ี  
 

ได้* 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้*   ได้* 
 

 

 

เฉพาะการ
ประกอบ 
การที่เป็น
ส่วนหน่ึง
ของกิจการ 
โรงแรม 
ห้างสรรพ 
สินค้าและ  
ที่พักนัก 
ท่องเที่ยว 

 
 
 



- ๕ – 
 

หมายเหตุ  
ลําดับที ่  หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

ได้  หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ได้ *                หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ 
โรงงานจําพวกที ่หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 




