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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติ  บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  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  องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  และนายอําเภอเมืองนนทบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางกร่าง  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  ยกเว้นบริเวณ

ที่  ๒  พื้นที่ในเขต  โรงเรียนวัดประชารังสรรค์  โรงเรียนวัดแคใน  วัดประชารังสรรค์  วัดขวัญเมือง   
วัดบางระโหง  วัดโบสถ์ดอนพรหม  วัดแคใน  วัดปราสาท  วัดบางกร่าง  และแนวเขตประกาศ
กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองข่อย  ตําบลบางพลับ  ตําบลคลองพระอุดม  ตําบลบางตะไนต์  ตําบลอ้อมเกร็ด  
ตําบลปากเกร็ด  ตําบลท่าอิฐ  อําเภอปากเกร็ด  ตําบลบางรักพัฒนา  ตําบลบางรักใหญ่  อําเภอบางบัวทอง  
ตําบลบางรักน้อย  ตําบลบางกร่าง  ตําบลตลาดขวัญ  ตําบลบางเลน  ตําบลสวนใหญ่  ตําบลบางไผ่  
ตําบลบางศรีเมือง  อําเภอเมืองนนทบุรี  และตําบลบางขนุน  ตําบลบางสีทอง  ตําบลบางขุนกอง  ตําบลบางคูเวียง  
ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  บริเวณริมฝ่ังคลองอ้อมนนท์ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  
กับริมฝ่ังคลองอ้อมนนท์ฝ่ังใต้  และบริเวณริมฝ่ังคลองบางกอกน้อยซ่ึงเป็นเส้นขนาน  ระยะ  ๑๕  เมตร  
กับริมฝ่ังคลองบางกอกน้อย  ฝ่ังเหนือ  ยกเว้นพื้นที่ในเขตโรงเรียนวัดประชารังสรรค์  วัดประชารังสรรค์  
วัดขวัญเมืองและวัดบางระโหง 
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ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง  อําเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือ
เปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ดังตอ่ไปนี้   

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ โรงงาน 

ตามประเภทหรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่ เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุ ก๊าซสําหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๕) คลังสินค้า 
   (๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิด  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
   (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานหรือฌาปนสถาน 
   (๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๔) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชดุ  หรือหอพัก 
   (๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปล่ียน

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
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ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่างรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สุวรรณา  โล้สมบูรณ ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง 



อาคารประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ

     ผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา

 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง 

    ตากแห้งหรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์มันสัตว์  

     หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์ ได้
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือ
     ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น

 ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ํา  โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนังหรือ

     ไขมัน  สัตว์น้ํา ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก  พืช หรือผลไม้

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และ

     บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง

(๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสี  ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง

หมายเหตุ

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง   อําเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๕



อาคารประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากอ้อย  บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเช่ือม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด

     หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การทําโกโก้ หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้

(๕) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ

     ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้

(๘) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบ

     ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือ

     ช็อกโกเลต ได้

(๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟี่ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด 

หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําด่ืม เครื่องด่ืมที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําด่ืม ได้ ได้

 

หมายเหตุ

 - ๒ -



อาคารประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ ซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย 

หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสําเร็จ ผ้า  ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี

๒๕ โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมด้วยวิธี ทอ  สาน  ถัก หรือผูกให้เป็นปุ๋ย

ซึ่งมิใช่เส่ือ หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก หรือพรมน้ํามัน ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน 

      และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ 

     เนคไท หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์

     ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น ได้ ได้

(๒) การทําหมวก ได้ ได้

๓๒ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าจาก

(๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้า หรือช้ินส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทําจากไม้

ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง

     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง

อ้อ  กก  หรือผักตบชวา ได้

 - ๓ -
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อาคารประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้

แก้ว  ยาง  หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ

แผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่มทําปก 

     หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์ ได้

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการ

     กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ได้

(๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์

     บําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือ

     ความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์ ได้

(๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้าง

      หรือการกระทําหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์

      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แต่วัตถุตาม

     (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร 

     เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ

     และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น ได้

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ

      และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุง หรือกระสอบ ได้

(๖) การทําผลิตภัณฑ์ สําหรับใช้เป็นฉนวน ได้

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา หรือ

เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้ ได้

 - ๔ -

หมายเหตุ



อาคารประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑
โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม 
     ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ

เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเป็น

ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ

ก่อสร้าง หรือติดต้ังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

      ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

หลอมหล่อโลหะ

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ
หลอมหล่อโลหะ

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

หลอมหล่อโลหะ
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทั่วไป ได้ ได้
๖๖ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร

สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเล้ียงสัตว์ และรวมถึง ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องจักร  ส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ
     โรงเล่ือย  ไส   ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

(๒) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง  เครื่องคว้าน   

      เครื่องเจาะ  เครื่องกัด (Milling  Machines) เครื่องเจียน   
      เครื่องตัด  (Shearing  Machines) หรือเครื่องไส ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ
      (Shaping  Machines)  ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ
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หมายเหตุ



อาคารประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑
โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓
(๗) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

      เครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

๖๘ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร

สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ  เคมี  อาหาร  การปั่นทอ

การพิมพ์  การผลิตซีเมนต์  หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว  

การก่อสร้าง  การทําเหมืองแร่  การเจาะหาปิโตรเลียม

หรือการกล่ันน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ 

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง

อิเลคทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 

Data Processing Equipment or Accessories)   เครื่องรวม 

ราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่งพิมพ์ดีด  เครื่องช่ังซึ่งมิใช่

เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์   เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่

เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น หรือเครื่องประกอบตู้เย็น

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก  ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล  เครื่อยก  ปั้นจั่น  ลิฟต์  บันไดเล่ือน

รถบรรทุก  รถแทรกแตอร์  รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้

พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์

ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟ้า  เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่อเปล่ียนทางไฟฟ้า

เครื่องส่ง  หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ

เครื่องเช่ือมไฟฟ้า ได้ ได้
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อาคารประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ   เครื่อง
รับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น

แผ่นเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป

แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลขชนิด

มีสาย หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง

สัญญาณ หรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว

กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปล่ียนแปลงได้ 

(Fixed or Variable  Electronic  Capacitors  or  Condensers)

 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือช้ินส่วน

สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ได้ ได้

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๓) การทําอุปกรณ์ติดต้ัง หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า 

     (Fixtures  or  lamp  Sockets  or  Receptacles) 

     สวิตช์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors) 

     อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ

     สําหรับร้อยสายไฟฟ้า ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจาก เรือยาง ได้

(๒) การทําช้ินส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต์  หรือรถพ่วง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงสภาพ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

     รถยนต์หรือ  รถพ่วง ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ
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อาคารประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

     จักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

(๒) การทําช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

     จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือน ที่ขับเคล่ือน

ด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือ

     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ช่ัง  เคลือบผิวช้ินงาน

     ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม ได้ ได้ โดยใช้สารเคมี

(๓) การทําเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือ

เคลือบผิวช้ินงาน

โดยใช้สารเคมี

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือ ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือ

การวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ เคลือบผิวช้ินงาน

ในการทํางาน  หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้ ได้ โดยใช้สารเคมี

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา หรือช้ินส่วน ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือ

ของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา ได้ ได้ เคลือบผิวช้ินงาน

โดยใช้สารเคมี

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก

หรืออัญมณี  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา

     ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได้ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรือ

อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ในการกีฬา  

การบริหารร่างกาย  การเล่นบิลเลียด  โบว์ล่ิง  หรือตกปลา  

และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้ ได้

หมายเหตุ
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อาคารประเภท
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เครื่องเล่น  เครื่องมือ หรือเครื่อง
ใช้ทีมิได้ระบุไว้ในลําดับอืน อย่างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับ

     การแสดง ได้ ได้

(๔) การทําร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซีป กระดุม ไม้กวาด  

     แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กล้องยาสูบ หรือ

     กล้องบุหรี่ หรือไฟแช็ก ได้ ได้

(๕) การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่อง

     โฆษณาสินค้า  ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้

(๖) การทําแหคลุมผม  ช้องผม หรือผมปลอม ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการแกะ ล้าง

หรือแปรสภาพวัตถุดิบ

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตัว ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ

ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วน 

     ประกอบของยานดังกล่าว ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือ

     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย 

เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได้

 - ๙ -

หมายเหตุ



อาคารประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม

พรม  หรือขนสัตว์ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดย

ไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทา  พ่น  หรือเคลือบสี ได้

(๓) การลงรัก หรือการประดับ ตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก

     ทอง  หรืออัญมณี ได้

หมายเหตุ

 - ๑๐ -

 

หมายเหตุ         ลําดับที่                 หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                     ได้                       หมายถึง      สามารถดําเนินกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคบัของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
                     โรงงานจําพวกที่      หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน



๑๗-




