
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรสาคร 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับมาตรา  ๖๐  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลนครสมุทรสาครโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสมุทรสาครและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรสาคร  เร่ือง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวม 
เมืองสมุทรสาครท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ใช้บังคับผังเมืองในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึง  ๑.๘  มีรายการดังต่อไปนี้   
๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๒ 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  ฟากตะวันออก 
๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๓   

 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากถนนท่าปรงที่จุดซึ่งห่างจากถนนท่าปรงตัดกับ
ถนนเศรษฐกิจ  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนท่าปรง  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ
ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับ
ถนนนรราชอุทิศ  ที่บริเวณห่างจากถนนนรราชอุทิศตัดกับถนนท่าปรง  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนรราชอุทิศ
ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าปรง 
 ด้านตะวันตก จดถนนเศรษฐกิจ  ๑  ฟากตะวันออก  และทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  

ฟากใต้ 
๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลกัเขตที่  ๓   

 ด้านใต้ จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเอกชัย  ซอย  ๑๓  ฟากตะวันออกถนนท่าปรง  ฟากเหนือ  

และเส้นตรงที่ลากจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณถนนกิจมณีบรรจบกับถนนเอกชัย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ  ๑,๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๙๑  บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร 

๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลกัเขตที่  ๓   

 ด้านใต้ จดถนนเดิมบาง  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเอกชัย  ซอย  ๓๖ 
๑.๕ ด้านเหนือ จดถนนเจษฎาวิถี  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๕ 

 ด้านใต้ จดเส้นตรงที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๖ 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๓ 
๑.๖ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๕ 
 ด้านตะวันออก จดขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวิเชียรโชฎก  ซอย  ๑๖  

ถนนวิเชียรโชฎก  และเส้นตรงที่ลากจากถนนวิเชียรโชฎก  ที่บริเวณถนนวิเชียรโชฎก  ซอย  ๑๖  บรรจบกับ
ถนนวิเชียรโชฎก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนจดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งเหนือ  
ที่บริเวณห่างจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๙  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เลียบแม่น้ําท่าจีน  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ด้านใต้ จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๑๐ 

๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนซอยเรือนจํา  
และเรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร 

 ด้านตะวันออก จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๖  และวัดโกรกกราก 

 ด้านใต้ จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๗ 

 ด้านตะวันตก จดถนนโกรกกราก  ฟากใต้  และโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก  
(กรับวิทยาทาน) 

๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนสุทธิวาติวิถี  ฟากใต้  และโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม   
(เป่ียมวิทยาคม) 

 ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก  ฟากตะวันตก 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๘  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๙ 
“บริเวณที่๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึง  ๒.๑๐  มีรายการดังต่อไปนี้   
๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๒ 

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๑๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๑ 

๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๓ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณถนนกิจมณีบรรจบกับ 
ถนนเอกชัย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข  ๓๕  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  บรรจบกับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข  ๓๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ระยะประมาณ  
๑,๒๐๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดถนนท่าปรง  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก เส้นตรงที่เร่ิมจากถนนท่าปรงที่จุดซึ่งห่างจากถนนท่าปรงตัดกับ 

ถนนเศรษฐกิจ  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนท่าปรง  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศเหนือระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   
ตัดกับถนนนรราชอุทิศ  ที่บริเวณห่างจากถนนนรราชอุทิศตัดกับถนนท่าปรง  ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนนรราชอุทิศระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 

๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนท่าปรง  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเอกชัย  ซอย  ๑๓  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ  คลองจาก  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนาน

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเอกชัย  ถนนนรราชอุทิศ  ฟากตะวันออก  และโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเศรษฐกิจ  ๑ 
๒.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเศรษฐกิจ  ๑  ฟากตะวันตกถนนท่าปรง  ฟากเหนือ  ถนนท่าปรง  

ซอย  ๙  ฟากตะวันตก  เส้นตรงที่เร่ิมจากจุดสิ้นสุดของถนนท่าปรง  ซอย  ๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเอกชัย  ที่บริเวณห่างจากถนนเศรษฐกิจ  ๑  บรรจบกับ
ถนนเอกชัย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร  และวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

 ด้านใต้ จดถนนสรศักดิ์  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดโรงเรียนเอกชัย  และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเสน้ขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเอกชัย  ซอย  ๓๖ 
 ด้านใต้ จดถนนเดิมบาง  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดคลองจาก  ฝั่งตะวันออก 
๒.๖ ด้านเหนือ จดถนนเดิมบาง  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๔ 

 ด้านใต้ จดคลองมหาชัย  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดคลองยม  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๒.๗ ด้านเหนือ จดคลองมหาชัย  ฝั่งใต้วัดตึกมหาชยาราม  โรงเรียนเทศบาลวัดตึก
มหาชยาราม  (สมุทรคุณากร)  วัดเจษฎาราม  และโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  (เชยวิทยาทาน)   

 ด้านตะวันออก จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๔ 

 ด้านใต้ จดถนนเจษฎาวิถี  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๓  
ฟากตะวันตก  เส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๕   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๖  สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  
และเรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร  เส้นขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนซอยเรือนจํา   
ถนนโกรกกราก  ฟากตะวันตก  และวัดโกรกกราก 

 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก 
๒.๘ ด้านเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ฟากใต้  โรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย  ถนนเอกชัย  ฟากเหนือ  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
สมุทรสาคร  สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  โรงเรียนเอกชัย  และคลองลัดป้อม  ฝั่งใต้ 

 ด้านตะวันออก จดถนนวิเชียรโชฎก  ฟากตะวันตก  และสํานักงานการไฟฟ้า 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 ด้านใต้ จดเส้นตรงที่เร่ิมจากถนนวิเชียรโชฎก  ที่บริเวณห่างจากถนนเอกชัย  
ซอย  ๑๐  บรรจบกับถนนวิเชียรโชฎก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนวิเชียรโชฎก   
ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ
เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  และเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๑๑ 

๒.๙ ด้านเหนือ จดถนนสุทธิวาตวิถี  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนโสมนัสมรรคา  ถนนถวาย  ฟากใต้และฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสุทธิวาตวิถี  ถนนโสมนัสมรรคา  ฟากตะวันออก  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  
(วัฒนรวมวิทยา)  และวัดแหลมสุวรรณาราม 

 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ 
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 ด้านใต้ จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๙ 

 ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก  ฟากตะวันออก 
๒.๑๐ ด้านเหนือ จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งใต้  สวนหลวงพระเทพ  เส้นตรงที่ลากต่อจาก

ศูนย์กลางถนนถวาย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
เขตสวนหลวงพระเทพ  ด้านตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน   
เป็นระยะ  ๓๓๐  เมตร  เขตทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง  ฟากตะวันตก  และถนนถวาย  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดวัดแหลมสุวรรณารามและสุสาน  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนโสมนัสมรรคา 

 ด้านใต้ จดถนนสุทธิวาตวิถี  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นที่เร่ิมจากหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
หลักเขตที่  ๙ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึง  ๓.๔  มีรายการดังต่อไปนี้   
๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนท่าปรง  ฟากใต้  ถนนเศรษฐกิจ  ๑  ฟากตะวันตก  และเส้นขนาน

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าปรง 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเศรษฐกิจ  ๑  

เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเอกชัย  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  และคลองจาก   
ฝั่งตะวันตก 

 ด้านใต้ จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากถนนเอกชัยที่บริเวณห่างจากถนนเศรษฐกิจ  ๑  

บรรจบกับถนนเอกชัย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๒๒๐  เมตร   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนท่าปรง  ซอย  ๙   
และถนนท่าปรง  ซอย  ๙  ฟากตะวันตก 

๓.๒ ด้านเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองจาก  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนเดิมบาง  ฟากเหนือ  คลองยม  ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้   

และคลองมหาชัย  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเศรษฐกิจ   ๑   ฟากตะวันออก   สถานีรถไฟมหาชัย   

สํานักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร  และที่ทําการตํารวจน้ํา  จังหวัดสมุทรสาคร  วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร  
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  และโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร  
ศูนย์บริการสาธารณสุข  และสถานีดับเพลิง  เทศบาลนครสมุทรสาคร  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรสาคร  
และที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๓.๓ ด้านเหนือ จดถนนสรศักดิ์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  และวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
 ด้านใต้ จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองลัดป้อม  ฝั่งตะวันออก 
๓.๔ ด้านเหนือ จดวัดแหลมสุวรรณารามและสุสาน  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนสุทธิวาตวิถี 
 ด้านตะวันออก จดถนนถวาย  ฟากตะวันตก  ห้องเย็นของบริษัทห้องเย็นท่าฉลอม  จํากัด  

และโรงงานของบริษัทเจริญอุตสาหกรรม  จํากัด 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนโสมนัสมรรคา  

และศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลท่าฉลอม 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึง  ๔.๒  มีรายการดังต่อไปนี้   
๔.๑ ดา้นเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าปรง 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากถนนท่าปรงที่จุดซึ่งห่างจากถนนท่าปรงตัดกับ

ถนนเศรษฐกิจ  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนท่าปรง  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ
ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับ
ถนนนรราชอุทิศ  ที่บริเวณห่างจากถนนนรราชอุทิศตัดกับถนนท่าปรง  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนรราชอุทิศ
ระยะประมาณ  ๔๗๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดถนนท่าปรง  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเศรษฐกิจ  ๑  ฟากตะวันออก 
๔.๒ ด้านเหนือ จดถนนท่าปรง  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเศรษฐกิจ  ๑ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าปรง 
 ด้านตะวนัตก จดถนนเศรษฐกิจ  ๑  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึง  ๕.๒  มีรายการดังต่อไปนี้   
๕.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข  ๓๕ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากถนนวิเชียรโชฎก  ที่บริเวณห่างจากถนนเอกชัย  

ซอย  ๑๐  บรรจบกับถนนวิเชียรโชฎก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนวิเชียรโชฎก   
ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ
เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๕  ถนนวิเชียรโชฎก  ฟากใต้  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑  และคลองลัดป้อม  ฝั่งตะวันตก 
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 ด้านใต้ จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่เร่ิมจากริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งเหนือ  ที่บริเวณห่างจาก

หลักเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  หลักเขตที่  ๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
เลียบแม่น้ําท่าจีน  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร   
จนบรรจบกับถนนวิเชียรโชฎก  ที่บริเวณถนนวิเชียรโชฎก  ซอย  ๑๖  บรรจบกับถนนวิเชียรโชฎก  ฟากใต้  
เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวิเชียรโชฎก  ซอย  ๑๖ 

๕.๒ ด้านเหนือ จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดสถานีรถไฟบ้านแหลม  และวัดแหลมสุวรรณาราม 
 ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง  ฟากตะวันตก 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากต่อจากศูนย์กลางถนนถวาย  ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ  จนบรรจบกับริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตสวนหลวงพระเทพ   
ด้านตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  เป็นระยะ  ๓๓๐  เมตร 

๕.๓ ห้องเย็นของบริษัทห้องเย็นท่าฉลอม  จํากัด  และโรงงานของบริษัทเจริญอุตสาหกรรม  จํากัด 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ปรากฏ

ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

จังหวัดสมุทรสาคร  ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายเทศบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและ
ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
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   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
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   (๖) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
   (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ง) ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  
จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
   (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๘) สถาบันศาสนา 
   (๙) สถาบันการศึกษา 
   (๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (จ) ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
   (๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยน 

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
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ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ  ว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ใน 
บทกําหนดโทษ  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สุภาพ  แซ่เฮ้ง 
นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร 





 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพชืหรือเมล็ดพชื

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพชื

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพชื หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธอีบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้

เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ 

หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ของสัตว์

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม 

ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้ ได้

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

2

4

  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท

         ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๘

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรสาคร 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒



1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆา่เชื้อโดยวิธกีารใดวิธกีารหนึ่ง เช่น

การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธอีบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้

เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามันหรือ

ไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พชื หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พชื หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ

ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผัก พชื หรือผลไม้โดยวิธกีวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้

เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพชืหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพชืหรือหัวพืช

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพชืหรือหัวพชื ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพชืหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแทง่ ได้ ได้ ได้

5

6

9

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที ่๓

โรงงานจําพวกที่

 - ๒ -



 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน

หรือพชือื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพชือื่น ๆ

ซึ่งมิใช่ออ้ย ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้

(๒) การคั่ว บด หรือปน่กาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ

เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด

ผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้

10

11

12

ลําดับที่

บริเวณที่ ๒ บริเวณที ่๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑

 - ๓ -
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือปน่เครื่องเทศ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือ

ย่อยน้ําแข็ง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง 

(เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบยีร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําเบยีร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์น้ําอัดลม

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

โรงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

 - ๔ -
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน 

(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี

หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวธิทีอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ

หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน 

และรวมถึงชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท

หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้
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บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

28

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

 - ๕ -
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โรงงานผลิตรองเทา้หรือชิ้นส่วนของรองเทา้ซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง

ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธอีื่นที่คล้ายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู 

หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ ่หวาย ฟาง ออ้ กก

หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเทา้ หรือหุ่นรองเท้าจากไม้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้

โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิน้ส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ ์การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

ตบแต่งสิ่งพิมพ์

(๒) การทําแม่พมิพโ์ลหะ
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย๋ หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช

หรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุย๋ หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพชืหรือสัตว์ (เฉพาะการทํา

ปุย๋หมักหรือปุ๋ยอนิทรีย์)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขัน้ต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง

หรือปา่

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําใน

สวนยางหรือปา่

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือ

เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้

56 โรงงานผลิตอฐิจากดินเหนียว ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซเีมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน

ลําเลียง หรือระบบท่อลม

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรอืเครื่องใช้

ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้ ได้ ได้
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โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ ่และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว ได้ ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับใช้ในการ

กสิกรรมหรือการเลีย้งสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องจักรดังกล่าว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิด

ดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอเิล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่

หรืออุปกรณ ์(Digital or Analog Computers or Associated

 Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม

ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพมิพด์ีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง

ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วย

การถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้
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โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ

หรือก๊าซ เครื่องเปา่ลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ 

ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินคา้อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก 

ซักแห้ง หรือรีดผ้าเครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ 

บันไดเลื่อน รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ รถพว่งสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุ

ไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟา้ เครื่องยนต์ไฟฟา้ เครื่องกําเนิดไฟฟา้

หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา้ เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟา้

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา้ เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับ

ไฟฟา้หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา้ ได้ ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ

โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่อง

บันทกึคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือบันทึกแถบภาพ 

(วดีิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพทห์รือ

โทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ 

เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณเครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา

หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi – Conductor or Related

 Sensitive Semi – conductor Devices) คาปาซิเตอร ์หรือคอนเดน

เซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable

 Electronic Capacitors or Condensers ) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ 

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และ     

รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้
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โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟา้ที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ

จักรยานสองล้ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์

จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพเิศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ

หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน

ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้

ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬกิาหรือ

เครื่องวัดเวลา ได้

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน

 นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้
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(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง

หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอสิริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องดนตรีดังกล่าว ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรอืเครื่องใช้ที่มิได้

ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง

โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟา้ กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก ได้ ได้

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ปา้ยติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า

ตราโลหะหรือยาง แม่พมิพล์ายฉลุ ( Stencils ) ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้

โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม

โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
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โรงงานจําพวกที่ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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92 โรงงานห้องเย็น ได้ ได้

93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟา้หรือเครื่องใช้ไฟฟา้สําหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตัว ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพว่ง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน

ดังกล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพว่ง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด

โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม

หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้
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โรงงานจําพวกที่
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๓) การบดหรือปน่เกลือ ได้

(๔) การทําเกลือให้บริสุทธิ์

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน

กรรมวิธกีารผลิตทางอุตสาหกรรม

โรงงานผลิตแผ่นซีด ี(ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพในรูป

ของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอา่นได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มี

กําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทกึภาพ แถบบันทึกเสียง 

และแถบบันทึกภาพและเสียง ทัง้นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มี

การบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อกีหรือยังมิได้มี

การบันทึกข้อมูล

                                                      หมายเหตุ     ลําดับที่             หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                                                       ได้                      หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                                                                  โรงงานจําพวกที่    หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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