
 หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามวัง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามวัง  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑  

แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองสามวัง   โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามวัง   

และนายอําเภอหนองเสือ  จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามวัง  เร่ือง  กําหนด

บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองสามวัง  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตาม 

ข้อ  ๓ 

ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “แนวเขตควบคุมอาคาร”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 ด้านเหนือ  จดแนวเขตตําบลหนองสามวังด้านเหนือ 

 ด้านตะวันออก จดแนวเขตตําบลหนองสามวังด้านตะวันออก 

 ด้านใต้  จดแนวเขตตําบลหนองสามวังด้านใต้ 

 ด้านตะวันตก จดแนวเขตตําบลหนองสามวังด้านตะวันตก 



 หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ทั้ งนี้   ยกเว้นพื้ นที่ ใน เขต วัดสุนท ริการาม   วัด โปรยฝน   วัดธรรมราษฎร์ เจ ริญผล   

โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ  (เหราบัตย์อุทิศ)  โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล  โรงเรียนชุมชนประชานิกร

อํานวยเวทย์   โรงเ รียนพุทธารักษ์   โรงเ รียนวัดโปรยฝน   โรงเ รียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา   

โรงเรียนคลองสิบสาม  (ผิวศรีราษฎร์บํารุง)  มัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม  มัสยิดญันนาตุ้ลมู่ฮายีรีน   

มัสยิดอัซซอลีฮีน  และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ  ๔  ภายในแนวเขตควบคุมอาคาร  ห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท   

ชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   

  (๒)  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว      

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  

สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหนา่ยอาหารที่ใช้ก๊าซ   

  (๓)  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง    เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง    

  (๔)  โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

  (๕)  โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  (๖)  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   

  (๗)  อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  

  (๘)  อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

  (๙)  ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

  (๑๐)  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

  (๑๑)  หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 



 หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ  ๕  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด  ๆ    ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ  ๖  อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับให้

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น

อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ  ๗  อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   

ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ 

การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ

ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ  ๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามวังรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อนุกูล  สุริยสวัสดิ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามวัง 



๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใดอยางหนึ่ง  

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การตม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืชในไซโล  โกดังหรือคลังสินคา  ได

(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กลวยไม  หรือถั่วงอก ได ได

(๙)  การรอน  ลาง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑)  การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว  ซึ่งมิใชสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๒)  การถนอมเนื้อสัตว  โดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง  ได ได

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๗)  การทําผลิตภัณฑจากไข  เพื่อใชประกอบเปนอาหาร  เชน  ไขเค็ม ได

      ไขเยี่ยวมา  ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง  หรือไขเหลวแชเย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑)  การทํานมสดใหไรเชื้อ  หรือฆาเชื้อ  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ได

      เชน  การพาสเจอรไรส  หรือสเตอริไลส

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม  และบรรจุ ได ได

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

แนวเขตควบคุมอาคาร

บัญชีทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสามวัง

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

โรงงานจําพวกที่

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองสามวัง  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับที่



๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

แนวเขตควบคุมอาคาร

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่

      ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไมโดยวิธีกวน  ตากแหง  ดอง  ได ได

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืช  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว ได ได

(๒)  การทําแปง ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําขนมปง  หรือขนมเคก ได

(๒)  การทําขนมปงกรอบ  หรือขนมอบแหง ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกแลตหรือขนมหวาน  

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑๑)  การทําไอศกรีม ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด ได

หรือยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  น้ําอัดลม

หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําน้ําดื่ม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ  หวาย  ฟาง  ออ  กก  หรือผักตบชวา ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา  หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุ ได ได

เพื่อการดังกลาว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได ได

๖๕ โรงงานดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องยนต  เครื่องกังหัน  และรวมถึง ได



๑ ๒ ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

แนวเขตควบคุมอาคาร

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต  หรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได

หรือการเลี้ยงสัตว  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๘๐ โรงงานดัดแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได

ซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน  เครื่องมือ  หรือเครื่องใชที่มิไดระบุ

ไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๔)  การทํารม  ไมถือขนนก  ดอกไมเทียม  ซิป  กระดุม  ไมกวาด  แปรง ได

      ตะเกียง  โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองยาสูบหรือกลองบุหรื่  หรือไฟแช็ก

(๕)  การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได

      ตราโลหะ  หรือยางแมพิมพลายฉลุ  (Stencils)

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได

หรือใชประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  รถพวง  จักรยาน  

สามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่ง  

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๔)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

หมายเหตุ   ลําดับที่              หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

               ได                    หมายถึง     สามารถประกอบกิจการไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

               โรงงานจําพวก      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
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