
 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  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  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ  และนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ  เรื่อง  
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน  
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ 
ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“แนวเขตควบคุมอาคาร”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณด้านเหนือ  จดแม่น้ําบางปะกง 

และตําบลบางแก้ว  พื้นที่ด้านตะวันออกจดตําบลสาวชะโงก  ตําบลบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พื้นที่
ด้านตะวันตกจดตําบลบางไผ่  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พื้นที่ด้านใต้  จดตําบลบางไผ่  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ    

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๖) อาคารพักอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด  ๆ  

ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลง 
การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการเท่านั้น  
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พันจ่าอากาศเอก  จุมพล  ทวิชัย 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ 



บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ 
เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
แนวเขตควบคุมอำคำร 

โรงงำนจ ำพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงำนประกอบกิจกรรมเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่ำงใด    
 อย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้    
 (๑) กำรต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช  ได้  
 (๒) กำรกระเทำะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช  ได้  
 (๔) กำรหีบหรืออัดฝ้ำย หรือกำรป่นหรืออัดนุ่น    
 (๕) กำรเก็บรักษำหรือล ำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโล โกดัง    
 หรือคลังสินค้ำ    
 (๘) กำรเพำะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้  
 (๙) กำรร่อน ล้ำง คัด หรือแยกขนำดหรือคุณภำพของผลิตผล    
 เกษตรกรรม ได้ ได้  
 (๑๑) กำรฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้   

๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสัตว์ ซึงมิใช่สัตว์น ำ อย่ำงใด    
 อย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้    
 (๑) กำรฆ่ำสัตว์    
 (๒)กำรถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ  รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ง    
 หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้  
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกเนื้อสัตว์  มันสัตว์หรือหนังสัตว์  ได้  
 (๖) กำรล้ำง ช ำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือ    
 ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  ได้  
 (๗) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอำหำร เช่น    
 ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้ำ ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้  
๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำนมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำย 

อย่ำงดังต่อไปนี้ 
   

 (๑) กำรท ำนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่ำเชื้อ โดยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง                               
เช่น กำรพำสเจอรไรส์หรือสเตอริไลส์ 

   

๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสัตว์น้ ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  หรือหลำยอย่ำง 
ดังต่อไปนี้ 

 
 

  

 (๒)กำรถนอมสัตว์น้ ำ โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ง  
หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกสัตว์น้ ำ  หนัง หรือไขมัน สัตว์น้ ำ  ได้  
 (๕) กำรล้ำง ช ำแหละ  แกะ  ต้ม นึ่ง  ทอด หรือบดสัตว์น้ ำ  ได้  



๒ 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
แนวเขตควบคุมอำคำร 

โรงงำนจ ำพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่ำงใด  
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรท ำอำหำรหรือเครื่องดื่มจำกผัก พืช หรือผลไม้ 
 และ บรรจุในภำชนะท่ีผนึก และอำกำศเข้ำไม่ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 

 (๒) กำรถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตำกแห้ง  ดอง  
หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๙ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่ำงใด  
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้  
(๑) กำรสี  ฝัด หรือขัดข้ำว 

 
 
ได้ 

 
 
ได้ 

 
 

ได้ 
 (๓) กำรปน่หรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ 
 (๔) กำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปจำกเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ 
 (๖) กำรปอกหัวพืช หรือท ำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ 

๑๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับอำหำรจำกแป้งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้  
(๑) กำรท ำขนมปงั หรือขนมเค้ก 

 
 

ได้ 

  

 (๒) กำรท ำขนมปงักรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้   
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกแป้ง เป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้   

๑๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำตำล ซึ่งท ำจำกอ้อย  บีช  หญ้ำหวำนหรือพืช       
  อ่ืนที่ให้ควำมหวำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๗) กำรท ำน้ ำตำลจำกน้ ำหวำนของต้นมะพร้ำว ต้นตำลโตนด       
       หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้     

๑๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับ ชำ กำแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต       
  หรือขนมหวำน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๖) กำรท ำมะขำมอัดเม็ด มะนำวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้     
  (๗) กำรเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือกำรเคลือบ       
     ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ ำตำล ได้     
  (๘) กำรอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือกำรเคลือบ       
       ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ ำตำล  กำแฟ  โกโก ้ หรือช็อกโกเลต       
  (๑๐) กำรท ำลูกกวำด หรือทอฟฟ่ี ได้     
  (๑๑) กำรท ำไอศกรีม ได้     

๑๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ       
  อำหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๖) กำรท ำน้ ำมันสลัด ได้ ได้   



๓ 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
แนวเขตควบคุมอำคำร 

โรงงำนจ ำพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

  (๗) กำรบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้   
  (๘) กำรท ำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้   

๑๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรท ำน้ ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บดหรือย่อยน้ ำแข็ง    ได้   
๒๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์       

  น้ ำอัดลม หรือน้ ำแร่ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง  ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรท ำน้ ำดื่ม ได้ ได้ ได้ 

  (๒) กำรท ำเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์       
๒๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จำกสิ่งทอ ซึ่งมิใช่       

  เครื่องนุ่งห่ม  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้ำน ได้ ได้   
  (๔) กำรตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้   

๒๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับ เชือก  ตำข่ำย  แห  หรืออวน       
  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๒) กำรผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตำข่ำย แห หรืออวน        
       และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ได้     

๒๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องแต่งกำย ซึ่งมิใช่รองเท้ำ       
  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       

  (๑) กำรตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพันคอ เนคไท หูกระต่ำย ได้     
   ปลอกแขน  ถุงมือ ถุงเท้ำจำกผ้ำหนังสัตว์   ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น       
  (๒) กำรท ำหมวก ได้     

๓๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับไม้ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรเลื่อย ไส ซอย เซำะร่อง หรือกำรแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ที่คล้ำยคลึงกัน       
  (๒) กำรท ำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้ำต่ำง บำนหน้ำต่ำง       
     บำนประตู หรือส่วนประกอบที่ท ำด้วยไม้ของอำคำร       

๓๕ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุ หรอืเครื่องใช้จำกไม้ไผ่ หวำย ฟำง       
  อ้อ  กก  หรือผักตบชวำ ได้ ได้   

๓๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จำกไม้ หรือไม้ก๊อก       
  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว       
  (๓) กำรแกะสลักไม้ ได้ ได้   
  (๔) กำรท ำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจำกไม้       



๔ 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
แนวเขตควบคุมอำคำร 

โรงงำนจ ำพวกที่ 
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๓๗ โรงงำนท ำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภำยในอำคำรจำกไม้  แก้ว  ยำง         
  หรือโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภำยในอำคำร จำกพลำสติก       

  อัดเข้ำรูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว       
๔๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับ       

  (๑) กำรพิมพ์ กำรท ำแฟ้มเก็บเอกสำร  กำรเย็บเล่มท ำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์       
  (๒) กำรท ำแม่พิมพ์โลหะ       

๕๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง       
  หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรท ำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลติภัณฑ์ยิปซั่ม       
     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลำสเตอร์       

๖๑ โรงงำนผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ท ำด้วยเหล็ก       

  
หรือเหล็กกล้ำ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ 
หรือเครื่องใช้ดังกล่ำว       

๖๒ โรงงำนผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง       
  ภำยในอำคำรที่ท ำจำกโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ       
  หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่ำว       

๖๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง       
  หรือติดตั้งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๒) กำรท ำส่วนประกอบส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร       

๖๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง       
  หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       
  (๑๓) กำรกลึง เจำะ คว้ำน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป       

๖๕ 
โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่ำว       

๖๖ โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรกสิกรรม    
  หรือกำรเลี้ยงสัตว์และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่ำว       

๖๙ โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค ำนวณ เครื่องท ำบัญชี       
  เครื่องจักรส ำหรับระบบบัตรเจำะ เครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณชนิดดิจิตัล       

  หรือชนิดอนำล้อกหรือเครื่องอิเลคทรอนิกส์ส ำหรับปิิบัติกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกัน       
  หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic       
  Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมรำคำของขำย       
   (Cash  Registers) เครื่งพิมพ์ดีด เครื่องชั่งที่ใช้       



๕ 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
แนวเขตควบคุมอำคำร 

โรงงำนจ ำพวกที่ 
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เครื่องอัดส ำเนำซึ่งมิใช่เครื่องอัดส ำเนำด้วยกำรถ่ำยภำพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว       

๗๐ โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ ำ เครื่องอัดอำกำศ 
หรือก๊ำซเครื่องเป่ำลม เครื่องปรับหรือถ่ำยเทอำกำศ เครื่องโปรยน้ ำดับไฟ ตู้เย็น 
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขำยสินค้ำอัตโนมัติ เครื่องล้ำง ซัก  ซักแห้ง  
หรือรีดผ้ำ เครื่องเย็บ เครื่องส่งก ำลังกล  เครื่องยก  ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์  รถพ่วงส ำหรับใช้ในกำรอุตสำหกรรม รถยกซ้อน 
ของ (Stackers) เตำไฟ หรือเตำอบส ำหรับใช้ในกำรอุตสำหกรรม หรือส ำหรับ 
ใช้ในบ้ำน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ และรวมถึงส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว       

๗๑ โรงงำนผลิต ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ 
ที่ระบุไว้ในล ำดับที่ ๓๔ เฉพำะที่ใช้ไฟฟ้ำ เครื่องยนต์ ไฟฟ้ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  
หม้อแปลงแรงไฟฟ้ำ  เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้ำ  เครื่องใช้ส ำหรับแผงไฟฟ้ำ 
เครื่องเปลี่ยนทำงไฟฟ้ำ เครื่องส่ง หรือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ เครื่องส ำหรับ 
ใช้บังคับไฟฟ้ำ หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ       

๗๒ โรงงำน ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์ 
เครื่องกระจำยเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง  เครื่องบันทึกค ำบอก  
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภำพ (วิดิทัศน์) 
แผ่นเสียงเทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลข 
ชนิดมีสำย หรือไม่มีสำย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญำณ 
หรือจับสัญญำณ  เครื่องเรดำร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งน ำหรือตัวกึ่งน ำชนิดไว 
ที่เก่ียวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi -  Conductor 
Devices) คำปำซิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ (Variable  Electronic  Capacitors  or  Condensers) 
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกรำฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง 
หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงกำรผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนส ำหรับใช ้
กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว       

๗๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเรือ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง       
  ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรต่อ  ซ่อมแซม  ทำสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจำกเรือยำง       
  (๒) กำรท ำชิ้นส่วนพิเศษส ำหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ       

๘๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับ เครื่องเล่น  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุ 
ไว้ในล ำดับอื่น อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้       

  (๔) กำรท ำร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซีป กระดุม ไม้กวำด  แปรง  ตะเกียง         
  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้ำ  กล้องยำสูบ    หรือกล้องบุหรี่ หรือไฟแช็ก ได้      



๖ 
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๙๐ โรงงำนจัดหำน้ ำ  ท ำน้ ำให้บริสุทธิ์ หรือจ ำหน่ำยน้ ำไปยังอำคำร       
  หรือโรงงำนอุตสำหกรรม       

๙๑ โรงงำนบรรจุสินค้ำในภำชนะโดยไม่มีกำรผลิตอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง       
  ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรบรรจุสินค้ำท่ัวไป ได้ ได้ ได้ 

๙๓ โรงงำนซ่อมรองเท้ำ หรือเครื่องหนัง       

๙๔ 
(๒) กำรผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตำข่ำย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว       

๙๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องแต่งกำย ซึ่งมิใช่รองเท้ำ   
 

  
  (๑) กำรตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพันคอ    

 
  

       เนคไท หูกระต่ำย  ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้ำจำกผ้ำหนังสัตว์   
 

  

  
(๑) กำรซ่อมแซมยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบ 
ของยำนดังกล่ำว   

 
  

  (๒) กำรซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยำนสำมล้อ  จักรยำนสองล้อ หรือส่วนประกอบ       
  ของยำนดังกล่ำว       
  (๓) กำรพ่นสีกันสนิม ยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์       
  (๔) กำรล้ำงหรืออัดฉีดยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้     

๙๖ โรงงำนซ่อมนำฬิกำ  เครื่องวัดเวลำ หรือเครื่องประดับที่ท ำด้วย เพชร  พลอย         
  ทองค ำ  ทองขำว เงิน  นำก  หรืออัญมณี       

๙๗ โรงงำนซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุกำรซ่อมไว้ในล ำดับใด       
๙๘ โรงงำนซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด หรือย้อมผ้ำ เครื่องนุ่งห่มพรมหรือขนสัตว์       

๑๐๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ   
 

  

  
ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  โดยไม่มีกำรผลิตอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้   

 
  

  (๓) กำรลงรัก หรือกำรประดับ ตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก ทอง  หรืออัญมณี   
 

  
      
หมายเหตุ   ล ำดับที่ หมำยถึง  ล ำดับที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 

   
 

  ได ้   หมำยถึง  สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำนได้ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
     โรงงำนจ ำพวกที่    หมำยถึง   จ ำพวกโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 

  
 
 




