
 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร   
จังหวัดสมุทรสาคร   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  ว่าด้วยเรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน 
ในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเกาะ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  และนายอําเภอ 
เมืองสมุทรสาคร  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  เร่ือง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน 
ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ 
ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“แนวเขตควบคุมอาคาร”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองสมุทรสาครกับ 

อําเภอกระทุ่มแบน   
 ด้านตะวันออก จดคลองมะเดื่อ  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท  สค  ๔๐๑๖  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันออก 
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๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองสมุทรสาครกับอําเภอบ้านแพ้ว   
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําท่าจีน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตบ้านเกาะ - ท่าทราย   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางแม่น้ําท่าจีน 
๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๕  (ธนบุรี - ปากท่อ) 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  

กับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทราย   
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  

กับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าทราย   
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  

กับองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเจ้า   
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๔ ภายในแนวเขตควบคุมอาคาร  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัด  น้ําเสียรวม 
ของชุมชน   

(๒) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๔) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง   
(๕) ห้องแถว  หรือตึกแถว   
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  หรืออาคารชุด  ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทหอพัก  ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก   
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
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ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
สุชีพ  คงศีล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 





บัญชีทา้ยข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพืน้ที่บางสว่น 

 ในท้องทีเ่ขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช   ได้   
  (๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช   ได้   
  (๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า     ได้ 
  (๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้   
  (๙) การร่อน ลา้ง คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพ ของผลิตผล ได้ ได้   
  เกษตรกรรม       
  (๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้     
๔ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้า อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การฆ่าสัตว์     ได้ 
  (๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใสเ่กลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้   
  หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง       
  (๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์   ได้   
  หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์       
  (๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรอืบดสัตว์ หรือส่วนหน่ึง   ได้   
  ส่วนใดของสัตว์       
  (๗) การทําผลติภัณฑ์จากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาคาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้   

  ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น       
๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้านม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       

  ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทํานมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเช้ือโดยวิธีการใด วิธีการหน่ึง   ได้   
  เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์       

๖ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์นํ้า อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
 



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

  (๑) การทําอาหารจากสัตว์นํ้าและบรรจุในภาชนะท่ีผนึก และอากาศ   ได้   
  เข้าไม่ได้       
  (๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใสเ่กลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้   
  หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง       
  (๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสตัว์นํ้า หนังหรือไขมันสัตว์นํ้า   ได้   
  (๔) การสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์นํ้า หรือการทํา   ได้   
  นํ้ามันหรือไขมนัที่เป็นอาหารจากสัตว์นํ้าให้บริสุทธ์ิ       
  (๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์นํ้า   ได้   
๘ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผัก พืชหรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืชหรือผลไม ้และบรรจุใน ได้ ได้   
  ภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้       
  (๒) การถนอมผัก พืช ผลไม ้โดยวิธีกวน ดอง ตากแห้ง หรือทําให้ ได้ ได้   
  เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง       
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือ หัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้   
  (๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้   
  (๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช ได้ ได้   
  (๖) การปอกหวัพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้   

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้   

  (๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบกรอบ ได้ ได้   
  (๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้   
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน       

  หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง       
  ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทํานํ้าเช่ือม ได้ ได้   

  (๗) การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้     
  หรือพืชอ่ืนๆ ซึง่มิใช่อ้อย       

 



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

๑๒ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต       
  หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง ได้ ได้   
  (๒) การคั่ว บดหรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง   ได้   
  (๓) การทําโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้   
  (๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้ ได้   
  (๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืนๆ ได้ ได้   
  (๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้   
  (๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม ้หรือการเคลือบ ได้ ได้   
  ผลไม้ หรือเปลอืกผลไม้ด้วยนํ้าตาล       

  (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้   
  หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยนํ้าตาล กาแฟ โกโก้หรือช็อกโกแลต       
  (๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้   
  (๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้   
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุง หรือเคร่ืองประกอบ       

  อาหาร อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๖) การทํานํ้ามันสลัด ได้ ได้   
  (๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้   
  (๘) การทําพริกป่น พริกไทย หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้   
๑๔ โรงงานประกอบกิจการทํานํ้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยนํ้าแข็ง   ได้ ได้ 
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหน่ึง        
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง   ได้   
  (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)       

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าด่ืม เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์       
  นํ้าอัดลม นํ้าแข็ง หรือนํ้าแรอ่ย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง       
  ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทํานํ้าด่ืม ได้ ได้   

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว       
  หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้       
  (๑) การอบใบยาสูบให้แห้ง หรือการรูดก้านใบยาสูบ   ได้   

 



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

  (๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว   ได้   
  (๔) การทํายานัตถุ์   ได้   

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย ซึ่งมิใช่ใยหิน       
  (Asbestos) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้       
  (๔) การพิมพ์สิง่ทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพ้ืนเมือง)     ได้ 

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม       
  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้       
  (๑) การทําผลติภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้   
  (๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุง หรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้   
  (๓) การทําผลติภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้   
  (๔) การตบแต่ง หรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้   

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอก ได้ ได้   
  ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้หรือเคร่ืองนุ่งห่ม ที่ถักด้วยด้าย       
  หรือเส้นใย       

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่ ได้ ได้   
  เสื่อ หรือพรมที่ทําด้วยยาง หรือพลาสติก หรือพรมนํ้ามัน       

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน       
  อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การผลิตเชือก ได้ ได้   
  (๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง ได้ ได้   
  ช้ินส่วน หรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์       

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า       
  อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       

  (๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้   
  หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสตัว์       
  หรือวัสดุอ่ืน       
  (๒) การทําหมวก ได้ ได้   
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทํามาจากไม้ ได้ ได้   

  ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรอืพลาสติกอัดเข้ารูป       
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       
  ดังต่อไปน้ี       

 



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

  (๑) การเลื่อย ไส ซอย เจาะรองหรือหรือการแปรรูปไม้ ด้วยวิธีอ่ืน     ได้ 
  ที่คล้ายคลึง       
  (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู     ได้ 
  หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร       

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้   
  หรือผักตบชวา       

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อก       
  อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเคร่ืองใช้จากไม้ และรวมถึง     ได้ 
  ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว       
  (๒) การทํารองเท้า ช้ินส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้     ได้ 
  (๓) การแกะสลักไม ้ ได้ ได้   
  (๔) การทํากรอบรูป หรือกรอบกระจกจกไม้     ได้ 
  (๕) การทําผลติภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้   

๓๗ โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง     ได้ 
  หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน หรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจาก       
  พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถงึช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว       

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ       
  (๑) การพิมพ์ การพิมพ์เอกสาร การเย็บเล่ม การทําปก หรือตกแต่ง ได้ ได้   
  สิ่งพิมพ์       
  (๒) การทําแมพิ่มพ์โลหะ     ได้ 

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัด       
  ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       
  ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์     ได้ 
  (เฉพาะการทําปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์)       

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       
  ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่   ได้   
  การทําในยางหรือป่า       
  (๒) การห่ัน ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผน่ยางธรรมชาติ   ได้   
  ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า       



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

๕๕ โรงงานผลิตกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา ได้ ได้   
  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว       

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได้ ได้   
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์        

  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้       
  (๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ด้วยระบบสายพาน     ได้ 
  ลําเลียงหรือระบบท่อลม       
  (๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึง     ได้ 
  หรือหลายอย่างเข้าด้วยกันหรือ การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือ       
  ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน       
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรอืเคร่ืองใช้ที่ ได้ ได้   

  ทําด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ       
  เครื่องมือเคร่ืองใช้ดังกล่าว       
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน หรือ ได้ ได้   
  เครื่องตบแต่งภายในอาคารท่ีทาํจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ ่และรวมถึง       
  ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว       

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ สําหรับใช้ในการก่อสรา้ง       
  หรือติดต้ัง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้   

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้   
  (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ   ได้   
  (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรอืเช่ือมโลหะทั่วไป   ได้   
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน ได้ ได้   

  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเคร่ืองกังหัน     
  ดังกล่าว       
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ได้ ได้   
  สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรอืการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง       
  ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว       

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองคํานวณ ได้ ได้   
  เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะเครื่องจักร       



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

  สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตอล หรือชนิดอนาล็อก หรือเคร่ือง       
  (Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม       
  ราคาขอขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องช่ังที่มิใช่       
  เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอัดสําเนาซึ่งมิใช่       
  เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ       
  อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว       

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า ได้ ได้   
  เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เคร่ืองเป่าหรือถ่ายเทอากาศ       
  เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ ตู้เย็น หรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น       
  เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซกัแห้ง หรือรีดผ้า        
  เครื่องเย็บผ้า เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ป้ันจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน       
  รถบรรทุก รถแทรกเตอร ์รถพ่วง สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม        
  หรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลติภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า       
  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว       
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร หรือ ได้ ได้   
  ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์       
  ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสับหรือเคร่ืองบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้       
  สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่าย       
  ไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า       

๗๒ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ ได้ ได้   
  เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึก       
  คําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ       
  วีดิทัศน์ แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือ       
  โทรเลขชนิดมสีาย หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เครื่อง       
  รับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวก่ึงตัวนํา       
  ชนิดไวที่เก่ียวข้อง (Semi-Conductor or Related Sensitiva Sami-          
  conductor) คาปาซิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่       
  หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Variable Electonic Capacitors Or Condensers)       
  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ือง       
  หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือช้ินสว่นสําหรับใช้       
  กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว       

 



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ ได้ ได้   
  ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถงึส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์       
  ดังกล่าว       
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ       
  จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้       
  (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้     
  จักรยานสามลอ้ หรือจักรยานสองล้อ       
  (๒) การทําช้ินส่วนพิเศษ หรอือุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์  ได้     
  จักรยานสามลอ้ หรือจักรยานสองล้อ       

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบัเคลื่อนด้วย ได้ ได้   
  แรงคน หรือสตัว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์       
  ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว       

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์       

  
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี       

  (๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมอืหรืออุปกรณ์ ได้ ได้   
  วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน การช่ัง ตวง วัด       
  หรือบังคับควบคุม       
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือช้ินส่วนของนาฬิกา ได้ ได้   
  หรือเคร่ืองวัดเวลา       

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณ ี       
  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้       
  (๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ได้ ได้   

  นาก หรืออัญมณี       
  (๒) การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้   
  หรือโลหะที่มีคา่       
  (๓) การตัด เจยีระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออัญมณ ี   ได้   
  (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืนๆ   ได้   

  
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ
เหรียญอ่ืนๆ     ได้ 

        
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรือ ได้ ได้   
  อุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว       



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น เครื่องมือ หรือเคร่ืองใช้       
  ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การทําเคร่ืองเล่น ได้ ได้   
  (๒) การทําเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้     
  (๓) การทําเคร่ืองเพชรหรือเครื่องพลอย หรือเคร่ืองประดับ สําหรับ ได้     
  การแสดง       
  (๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซปิ กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้     
  ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่       

  หรือไฟแช็ก       
  (๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ได้ ได้   
  ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)       
  (๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้   
๙๐ โรงงานจัดหานํ้า ทํานํ้าให้บริสทุธ์ิ หรือจําหน่ายนํ้าไปยังอาคาร หรือ     ได้ 
  โรงงานอุตสาหกรรม       

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลติ อย่างใดอย่างหน่ึง       
  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       
  (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้   

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน หรือ

ชีวิตประจําวัน 
ได้ 

    
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง       
  จักรยานสามลอ้ จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว       
  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้       
  (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบ     ได้ 
  ของยานดังกล่าว       
  (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ     ได้ 

  หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว       

  (๓) การพ่นสีกับสนิมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์     ได้ 
  (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้     

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับที่ทําด้วยเพชร ได้     
  พลอย ทองคํา ทองขวา เงิน นาก หรืออัญมณี       



ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
แนวเขตควบคุมอาคาร 

โรงานจําพวก 
๑ ๒ ๓ 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้   
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้   

  หรือขนสัตว์       
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ       

  ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลติ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       
  ดังต่อไปน้ี       
  (๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ได้     
  หรืออัญมณี       

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลืออย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง       
  ดังต่อไปน้ี       
  (๓) การบดหรอืป่นเกลือ ได้ ได้   
  (๔) การทําเกลอืให้บริสุทธ์ิ     ได้ 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก หรือฝังกลบสิง่ปฏิกูล      ได้ 
  หรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะ และคณุสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน       
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.  ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ        
  โรงงาน พ.ศ.  ๒๕๓๕       

๑๐๖ โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว     ได้ 
  หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่าน       
  กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม       

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพใน     ได้ 
  รูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เคร่ืองมือที่อาศัยแหล่งแสง       
  ที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์ แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง       
  และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งน้ี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มี       
  การบันทึกข้อมูลไว้แล้วหรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก หรือยังมิได้มีการบันทึก       

  ข้อมูล       

หมายเหตุ 
ลําดับที ่          หมายถึง ลําดับที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ได้                  หมายถึง สามารถดําเนินกิจการได้ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จาํพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.  ๒๕๓๕  

 


