
 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง  อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธาน ี

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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   ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะแกกรัง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง  และนายอําเภอ
เมืองอุทัยธานี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง  อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรังนี้ ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดโรงเรียนอุทัยวิทยาคม   

ด้านตะวันออก  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  
เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากตะวันออก   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนขวาง  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  ฟากใต้  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี  และถนนชนกนารถ  ฟากเหนือ  
ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๒๐  ฟากตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนชนกนารถ  ฟากใต้   
ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๒๐  
ด้านใต้และด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓  
ฟากใต้  ด้านตะวนัออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี  (พ.ศ.  ๒๕๔๗)  ด้านตะวันออก  ซ่ึงเป็น
คลองระแวง  ฝ่ังตะวันตก  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานี  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้อง   
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญ  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานี  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้อง   
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้อง   
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญ  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก  คนชรา  หรือคนพิการ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้อง   

ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๙) ห้องแถว  หรือตึกแถว  บ้านแถว 

(๑๐) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หรือหอพัก   
หรือตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 

ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ห้ามบุคคลใด  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ก่อนหรือ
ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  
ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ 
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรังรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
เพลินเพชร  หม่ันมาก 

นายกองค์การบริหารสว่นตําบลสะแกกรัง 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช หรือผลิตผล
      จากพืชในไซโล  โกดัง  หรือคลังสินค้า
(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมใิช่สัตว์น้ํา  อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
      ตากแห้ง  หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

โรงงานจําพวกที่

ได้

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
พ.ศ. ๒๕๕๔

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ได้ได้ ได้

๔

๒

ได้ ได้ได้ ได้
๖

(๒)  การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง  ตากแห้ง 
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง  
      หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕)  การล้าง  ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช หรือผลไม้ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ
      บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒)  การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง     
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓)  การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๖)  การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้

ได้

ได้

ได้ ได้ ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้ ได้

ได้

ได้

๘

ได้
๙

ได้ ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(1)  การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(2)  การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(3)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด  หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย  บีช   
หญ้าหวาน  หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําน้ําเชื่อม
(๗)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด  
      หรือพืชอ่ืน ๆ  ซึ่งมิใช่อ้อย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกเลต  
หรือขนมหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด
(๖)  การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการ
      เคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล 
(๑๐)  การทําลกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ได้ ได้ได้ ได้

ได้ ได้ได้

ได้

ได้ได้

ได้ได้

ได้

ได้

ได้ได้ ได้

ได้

๑๒

(๑๐)  การทาลูกกวาดหรอทอฟฟ ได ได ได
(๑๑)  การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘)  การทําพริกป่น  พริกไทย  หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  
บด  หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์  น้ําอัดลม  หรือน้ําแร่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําน้ําดื่ม
(๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้
(๔)  การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๐
ได้ ได้

๑๔
ได้

ได้ ได้ได้ ได้ได้

ได้ได้ ได้ได้ ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่มห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑)  การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔)  การตกแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า  
อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่มห่ม เข็ดขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ   
      เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า 
      หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือวัสดุอ่ืน
(๒)  การทําหมวก ได้ ได้ ได้
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้  
ยางอบแข็ง  ยางอัดเข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเขา้รูป
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  
อ้อ  กก  หรือผักตบชวา 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑)  การพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม ทําปก  

ได้ได้ ได้

๒๘

๒๓

๓๓

ลําดับ
ที่

๓๕
ได้ ได้ ได้ได้ ได้ ได้

ได้ได้ ได้

ได้ ได้ได้ ได้ ได้ได้ ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

(๑)  การพมพ  การทาแฟมเกบเอกสาร  การเยบเลม ทาปก  
      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒)  การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา  
หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาว  หรือ
ปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๓)  การผสมซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใด
      อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน  หรือการผสมซีเมนต์  
      ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
      หลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
      ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม  หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

ได้

ได้

ได้ ได้

ได้ ได้

ได้ ได้ได้ ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือ  หรือ

เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าและรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ  หรือโลหะเป็น
ส่วนใหญ่  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ใน
การก่อสร้างหรือติดตั้ง  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒)  การตัด  พับ  หรือม้วนโลหะ ได้ ได้
(๑๓)  การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป  ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  

ได้ได้

ได้ได้

ได้

ได้ได้ ได้ได้

ได้

ได้ได้

ได้ได้

ได้ ได้ได้ ได้

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๖๕ โรงงานผลต  ประกอบ  ดดแปลง หรอซอมแซมเครองยนต  
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์  หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ  
เครื่องทําบัญชี  เครื่องจักรสําหรับระบบ  บัตรเจาะ  เครื่องจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก  หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกันหรือ
อุปกรณ์  (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ได้

ได้

ได้

ได้

ได้ ได้ได้

ได้ ได้ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา  

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม  เครื่องปรับ  หรือ
ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็น  เครื่องขายสินค้า  อัตโนมัติ  เครื่องล้าง  ซัก  ซักแห้ง
 หรือรีดผ้า  เครื่องเย็บ  เครื่องส่งกําลังกล  เครื่องยก  ปั้นจั่น 
 ลิฟต์  บันไดเลื่อน  รถบรรทกุ  รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับ
ใช้ในการอุตสาหกรรม  รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบ  สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้
ในบ้าน  แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  และรวมถึง
ส่วนประกอบ  หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์  
ไฟฟ้า  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ หรือ
บังคับไฟฟ้าเครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า  เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า  
เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทย  
ได้ได้ได้ได้

ได้ได้ ได้ได้

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๒ โรงงานผลต  ประกอบ  ดดแปลง  หรอซอมแซมเครองรบวทยุ  
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง  หรือบันทึกเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป  เครื่องเล่น  หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)
แผ่นเสียง  เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ  เครื่องส่ง
โทรทัศน์  เครื่องรับส่งสัญญาณ  หรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวที่เก่ียวข้อง 
(Semi-Conductoror Related SensitiveSemi-Conductor 
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed  or Variable Electronic 
Capacitors or Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์  
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้ ได้ได้ ได้ได้ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  

หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง
      สภาพจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ
(๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์         
      จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่
ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน  และรวมถึง
ส่วนประกอบ  หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์
      วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
       ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือชิ้นส่วน
ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

ได้

ได้ได้ได้ได้

ได้ได้

ได้ได้ ได้ได้

ได้ได้

ได้

ได้ได้

ได้ ได้ได้

ได้ได้ได้

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ของนาฬกาหรอเครองวดเวลา
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก  หรือ

อัญมณี  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
(๑)  การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา  
      ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี
(๒)  การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว เงิน นาก หรือ
      กะไหล่ทอง  หรือโลหะที่มีค่า
(๓)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น  เครื่องมือ  หรือ
เครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๔)  การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม  ไม้กวาด  
      แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้ากล้องสูบยา
      หรือกล้องบุหรี่  ก้นกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก
(๕)  การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่อง
      โฆษณาสินค้า  ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ได้

ได้

ได้

ได้ได้ได้ ได้ได้

ได้ ได้ได้

ได้ได้ได้

ไดได

ได้ได้ได้

ไดได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การบรรจุสินค้าทั่วไป

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  

รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  หรือ
      ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  
      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้ได้ได้

ได้

ได้ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกกรัง
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

เพชร พลอย ทองคา ทองขาว เงน นาก หรออญมณ
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดย
ไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๓)  การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก มุก  ทอง  
      หรืออัญมณี

หมายเหตุ   ลําดับที่                หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                ได้                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                โรงงานจําพวกที่     หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้ได้ได้

ไดได ได



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




