
 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาตาขวัญ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร  ส่วนตําบลนาตาขวัญและนายอําเภอเมืองระยอง  
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล  นาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  ผังเมืองรวมเมืองระยอง  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“แนวเขตควบคุมอาคาร”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน  อบจ.รย.  ๐๑๐๖  

(รย. ๓๐๑๕)  (บ้านนาตาขวัญ - บ้านตาขัน)  และเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๐๐  เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๓๙  ที่จุดซ่ึงถนน  อบจ.รย.  ๐๑๐๖  (รย. ๓๐๑๕)  (บ้านนาตาขวัญ - บ้านตาขัน)  บรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๑๓๙  ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓๑๓๙  
เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร   

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๓๙  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลนาตาขวัญกับตําบลบ้านแลง  อําเภอเมือง 

ด้านใต้   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลนาตาขวัญกับตําบลบ้านแลง  
อําเภอเมือง 



 หน้า   ๒๐ 
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ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลนาตาขวัญกับตําบลเชิงเนิน  
อําเภอเมือง  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง  กับตําบลตาขัน  
อําเภอบ้านค่าย   

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในแนวเขตควบคุมอาคาร  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ     

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารประเภทห้องแถวหรือตึกแถว   
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ทั้งนี้  ไม่ได้หมายความรวมถึงอาคาร  

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  
(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติ
นี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญรักษาการให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ลํายอง  ธรรมยิ่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ 



 

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ 

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง          

  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช   ได้     

  (๒) การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช   ได้ ได้   

  (๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า     ได้   

  (๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช (เฉพาะการทาํสมุนไพร)   ได้     

  (๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้     

  (๙) การร่อน  ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้     

  (๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้       

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การฆ่าสัตว์     ได้   

  (๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาํให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรอืเหือดแห้ง   ได้ ได้     

  (๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสตัว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขมันสัตว์หรือกระดูกสัตว์   ได้     

  (๖) การล้าง  ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์   ได้     
 



 
 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

  (๗) การทําผลติภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่แข็ง ได้ ได้     

      (ไม่ใช้ฟืน ขีเ้ลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)         

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ํา และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)   ได้     

  (๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเ่กลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้     

       (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)         

  (๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสตัว์น้ํา หนัง หรือ ไขมัน สัตว์น้ํา   (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)   ได้     

  (๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา   (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลือ่ย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)   ได้     

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรอืผลไม ้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้     

  (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือ ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหอืดแห้ง ได้ ได้     

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง   หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้     

  (๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้     

  (๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้     

  (๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้     
 
 



 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้     

  (๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้     

  (๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้     

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน         

  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้     

  (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้       

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ชา  กาแฟ  โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง         

  หรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้         

  (๕) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้ ได้     

  (๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด  ได้ ได้     

  (๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม ้หรือการเคลือบผลไม ้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล         

       (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้ ได้     

  (๘) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ         

      โกโก้ หรือช็อกโกเลต ได้ ได้     

  (๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟี่ ได้       

  (๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้     



 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้     

  (๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้     

  (๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้     

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง   ได้ ได้   

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม ้     ได้   

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง         

  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้     

  (๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์   ได้     

  (๔) การทําน้ําแร ่ ได้       

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สิ่งทอ ด้ายหรือเส้นใยซึ่งมใิช้ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้         

  (๔) การพิมพ์สิง่ทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง)     ได้   

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง         

  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําผลติภัณฑ์  จากสิ่งทอ  เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้     

  (๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้     
 



 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

  (๓) การทําผลติภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้     

  (๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้     

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรือ อวน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๑) การผลิตเชือก  ได้ ได้     

  (๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์         

      ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้     

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร     ได้   

            
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช้  จากไม้ไผ ่ หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือผักตบชวา ได้ ได้     

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     ได้   

  (๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้     ได้   

  (๓) การแกะสลักไม ้ ได้ ได้     

  (๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้     ได้   

  (๕) การทําผลติภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้     

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ         
  (๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเกบ็เอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้     



 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง         
  หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้         
  (๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะการทําปุ๋ยหมักจากพืช)     ได้   

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         
  (๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ  ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า   ได้     

  (๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า   ได้     
๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้ ได้     

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         
  (๑) การทําผลติภัณฑ์คอนกรีตผสม    ได้     

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         
  (๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้     

  (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ   ได้     

  (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรอืเชื่อมโลหะทั่วไป   ได้     

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ         
  หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว ได้ ได้     

๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรใช้สําหรับในการกสิกรรม หรอืการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ         
  หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว ได้ ได้     

 
 
 
 



 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ         
  เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติ         

  กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data          
  Processing   Equipment  or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพ์ดีด         
  เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการ         
  ถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ได้       

๗๐ โรงงานดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา  เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม         
  เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ         
  เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรดีผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก         
  รถแทรกเตอร ์รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมรถยกซอ้นของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้         
  ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ         

  หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ได้ ได้     

๗๓ โรงงานดัดแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ         

  หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ได้       

           

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การต่อ  ซ่อมแซม  ทาส ี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ  นอกจากเรือยาง ได้ ได้     

  (๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้     
 
 



๙ 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง          

  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่นแปลงสภาพจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ ได้       

๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์  ซึ่งมิใช่จักรยาน         

  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้       

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณ ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง         

  ดังต่อไปนี้         

  (๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา ทองขาว  เงิน  นาก หรืออัญมณ ี ได้       

  (๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีคา่ ได้       

  (๓) การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณ ี ได้       

            

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องเล่น  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง         

  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๔) การทําร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซปิ กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า         

      กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่  ก้นกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก ได้ ได้     

  (๕) การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉล ุ         

  (Stencils) ได้ ได้     

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสทุธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม     ได้   



 

    อาคารประเภท 

 หมายเหตุ 
ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน แนวเขตควบคุมอาคาร 

    โรงงานจําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลติ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้     

๙๒ โรงงานห้องเย็น (ไม่มีการแกะ ล้าง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ) ได้ ได้     

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง ได้       

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้       

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ          
  หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว     ได้   

  (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว     ได้   

  (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์     ได้   

  (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้       

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด  ได้ ได้     

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม  พรม  หรือขนสัตว์ ได้ ได้     

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ         
  ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลติ อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้         

  (๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก ทอง หรืออัญมณ ี ได้       

      หมายเหตุ          ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน    
                                ได้                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
                                โรงงานจําพวกที่    หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน       

 




