
 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบึงบา  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  และนายอําเภอหนองเสือ  
จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  เร่ือง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบึงบา  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี   พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ 
ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“แนวเขตควบคุมอาคาร”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ด้านเหนือ จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  ด้านเหนือ 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  ด้านตะวันออก 
  ด้านใต้ จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  ด้านใต้ 
  ด้านตะวันตก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  ด้านตะวันตก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในเขตโรงเรียนศาลาลอย  โรงเรียนวัดแสงมณี  วัดแสงมณี  และพื้นที่ 

ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๔ ภายในแนวเขตควบคุมอาคาร  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

(๒) สถานที่บรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่    
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๙) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๑๑) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน 

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว  
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ัน   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็น 
การขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
วิสานท์  แสวงหา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา 



บัญชีทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา  อําเภอหนองเสอื  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

แนวเขต 
ควบคุมอาคาร 

โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๑)  การต้ม  น่ึง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

  
 

ได้ 

 

(๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช  ได้  
(๕)  การเก็บรกัษาหรือลําเลยีงพืช  เมล็ดพืชในไซโล  โกดังหรือคลังสินคา้   ได้ 
(๘)  การเพาะเช้ือเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก ได้ ได้  
(๙)  การร่อน  ล้าง  คัด  หรอืแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้  
(๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้   

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์  ซึ่งมใิช่สัตว์นํ้า  อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๒)  การถนอมเน้ือสัตว์  โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง   
  หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๗)  การทําผลติภัณฑ์จากไข่  เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร  เช่น  ไข่เค็ม   
  ไข่เย่ียวม้า  ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง  หรือไข่เหลวแช่เย็น 

ได้   

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้านม  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง   
ดังต่อไปน้ี 
(๑)  การทํานมสดให้ไร้เช้ือ  หรือฆ่าเช้ือ  โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง 
      เช่น  การพาสเจอร์ไรส์  หรือสเตอริไลส ์

  
 

ได้ 

 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม้  อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๑)  การทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

 



-  ๒  – 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

แนวเขต 
ควบคุมอาคาร 

โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ 

       ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้    

 (๒)  การถนอมผัก  พืช  หรอืผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง 
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหอืดแห้ง 

ได้ ได้  

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช  อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๑)  การส ี ฝดั  หรือขัดข้าว 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒)  การทําแป้ง ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๑)  การทําขนมปัง  หรือขนมเค้ก 

 
 

ได้ 

  

(๒)  การทําขนมปังกรอบ  หรอืขนมอบแห้ง ได้   

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกแลตหรือขนมหวาน   
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๑๑)  การทําไอศกรีม 

 
 

ได้ 

  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํ้าแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด 
หรือย่อยนํ้าแข็ง 

 ได้  

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าด่ืม  เครือ่งด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์  นํ้าอัดลม   
หรือนํ้าแร่  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๑)  การทํานํ้าด่ืม 

 
 

ได้ 

  

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือกตบชวา ได้ ได้  

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา  หรอืเคร่ืองดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุ  
เพ่ือการดังกล่าว 

ได้ ได้  

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได้ ได้  

๖๕ โรงงานดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์  เครื่องกังหัน  และรวมถึง ได้   

 



-  ๓  – 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

แนวเขต 
ควบคุมอาคาร 

โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ 

 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์  หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว    

๖๖ โรงงานดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม 
หรือการเลี้ยงสัตว์  และรวมถงึส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว 

ได้   

๘๐ โรงงานดัดแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ 
ซึ่งมิใช่จักรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้   

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น  เคร่ืองมือ  หรอืเคร่ืองมือใช้ที่มิได้ระบุ 
ไว้ในลําดับอ่ืน  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๔)  การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม  ซิป  กระดุม  ไม้กวาด  แปรง   
      ตะเกียง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่  หรือไฟแช็ก 

 
 

ได้ 

 
 
 

 

(๕)  การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า 
ตราโลหะ  หรอืยางแม่พิมพ์ลายฉลุ  (Stencils) 

ได้   

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน   
หรือใช้ประจําตัว 

ได้   

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพ่วง  จักรยาน 
สามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรอืส่วนประกอบของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

 
 
 

ได้ 

  

 

หมายเหตุ ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 ได้ หมายถึง สามารถประกอบกิจการได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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