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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองปลาหมอ   โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ 
และนายอําเภอหนองแคจึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เ รียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ   
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) ด้านเหนือ จดคลองห้วยขม้ิน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑   

ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑   
  ด้านใต้  จดทางทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑   

ที่จุดซึ่ งถนนสาธารณะ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ไปทางทิศตะวันตก   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

(๑.๒) ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะ  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้  จดเส้นตรงที่ลากจากเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 

ตําบลหนองปลาหมอกับตําบลห้วยขม้ิน  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  
เป็นระยะ  ๙๗๗  เมตร 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๒๖  ฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  ที่จุด 
ที่เส้นตรงที่ลากจากเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลห้วยขมิ้นกับตําบลหนองปลาหมอ  ไปทางทิศตะวันตก   
จนบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร 
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ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ  วัดหนองปลาหมอ  และท่ีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองปลาหมอ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) ด้านเหนือ จดคลองห้วยขม้ิน  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑   

ที่จุดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะบรรจบกับทางหลวงชนบท
หมายเลข  ๔๐๕๑  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านใต้  จดทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดคลองห้วยขม้ิน  ฟากตะวันออก   
(๒.๒) ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นตั้ งฉากกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑   

ซึ่งถนนสาธารณะ  บรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงชนบท
หมายเลข  ๔๐๕๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร 

  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
หมายเลข  ๔๐๕๑ 

  ด้านตะวันตก จดคลองห้วยขม้ิน  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๓.๑)   ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ

กับตําบลห้วยขม้ิน 
  ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ

กับตําบลห้วยขม้ิน 
  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ

กับตําบลห้วยขม้ิน 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนเลียบ

คลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันออก 
(๓.๒) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ   ๕๐๐   เมตรกับศูนย์กลางถนน 

เลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันออก  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ
กับตําบลห้วยขม้ิน 

  ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ
กับตําบลห้วยขม้ิน  และถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันตก  ฟากตะวันตก 

  ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 
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  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ   ๕๐๐   เมตรกับศูนย์กลางถนน 
เลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สถานีจ่ายไฟฟ้าอําเภอหนองแค  (กฟผ.)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
สถานีไฟฟ้าสระบุรี  ๔  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง 

(๓.๓) ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ
กับตําบลห้วยขม้ิน 

  ด้านตะวันออก จดคลองห้วยขม้ิน  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดถนนเลี ยบคลองส่ งน้ํ าชลประทาน  ฝั่ งตะวั นออก   

ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  วัดร่องแซง 
(๓.๔) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันตก  ฟากตะวันตก  

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากตะวันตก 
  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนเลียบ

คลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันออก  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอกับ
ตําบลหนองไข่น้ํา 

  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตรกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  
ฝั่งตะวันออก  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอกับตําบลบัวลอย 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่  สถานีจ่ายไฟฟ้าอําเภอหนองแค  (กฟผ.)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
สถานีไฟฟ้าสระบุรี  ๔  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง 

(๓.๕) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต้ 
  ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ

กับตําบลห้วยขม้ิน   
  ด้านใต้  จดคลองห้วยขม้ิน  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลาง

ทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑   
ที่จุดที่เส้นตรงที่ลากจากเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลห้วยขม้ินกับตําบลหนองปลาหมอ  ไปทางทิศตะวันตก  
จนบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  เป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  และทางหลวงชนบท
หมายเลข  ๔๐๕๑   

  ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันออก 
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(๓.๖) ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลหนองปลาหมอ
กับตําบลห้วยขมิ้น  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑  เป็นระยะ  
๙๗๗  เมตร    

  ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ
กับตําบลห้วยขม้ิน  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอกับตําบลหนองไข่น้ํา 

  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองปลาหมอ
กับตําบลหนองไขน่้ํา 

  ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลองส่งน้ํ าชลประทาน  ฝั่ งตะวันออก   
และทางหลวงชนบทหมายเลข  ๔๐๕๑ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดท้องที่
ภายในเขตอําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณท่ี  ๔  ปรากฏตามแผนที่ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด
และประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงบรรจุ  

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท  
โรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   (๘) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่ที่ประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน   

   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภท 
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า    

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๘) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่ที่ประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
   (๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
   (๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัต ิ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภท 

โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม    
   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  

หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
   (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๔) อาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง 
   (๕) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
   (๖) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต  หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พุฒิพงศ์  อยู่ถาวร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง  ได้

     หรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้า อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้

     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ 

     หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบด สัตว์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบอาหาร เช่น ไข่ต้ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือ ได้ ได้

     ไข่เหลวแช่เย็น

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกหรืออากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้

    โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี  ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาลซึ่งทําจากอ้อย  บีช หญ้าหวาน

หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทํานํ้าเช่ือม ได้ ได้

(๗) การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด  หรือพืชอ่ืน ๆ  ซึ่งมิใช่อ้อย ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกแลต ซ็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้ ได้

(๕) การทําเก็กฮวย ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓บริเวณที่ ๒บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓บริเวณที่ ๒บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

(๗) การเช่ือมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํ้าตาล ได้ ได้

(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ได้ ได้

     ด้วยนํ้าตาล การแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต

(๙) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้

(๑๐) การทําไอศกรีม ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๖) การทํานํ้ามันสลัด ได้

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํ้าแข็ง หรือตัด ซอย บดหรือย่อยนํ้าแข็ง ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์

(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย

     สําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม

หรือนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทํานํ้าด่ืม ได้ ได้

(๒) การทําเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๓) การทํานํ้าแร่ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้

(๔) การตกแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ 

หรือเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือ

พลาสติกหรือพรมนํ้ามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตเชือก

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงช้ินส่วน

     หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ได้

     ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูปหรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นท่ีคล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตูหรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๐

๓๔
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(๓) การแกะสลักไม้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

๓๗ โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตกแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืนซึ่งมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ือง

ตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา 

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสม

     ซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในช้ันต้น

(Iron and Steel Basic Industries) ได้

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ ในช้ันต้น ซึ่งมิใช้เหล็ก

หรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal l Basic Industries) ได้

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารท่ีทําจากโลหะ 

หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดต้ัง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูนํ้า ถังนํ้า หรือปล่องไฟ ได้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําภาชนะบรรจุ 

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ 

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหันและ ได้ ได้

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรสําหรับใช้ใน

การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองคํานวณ เคร่ืองทําบัญชีเคร่ืองจักรสําหรับ  

ระบบบัตรเจาะเคร่ืองจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เคร่ืองรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองช่ังซึ่งมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอัดสําเนาซึ่งมิใช่

เคร่ืองอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองอัดอากาศ หรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม

เคร่ืองปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยนํ้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ 

 เคร่ืองล้าง ซักแห้ง หรือรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งกําลังกล เคร่ืองยก ป้ันจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก 

รถแทรกเตอร์  รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหรรม  รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑

ได้

๖๙

ได้
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๖๔

๖๖

๗๐
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๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐

 เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เคร่ืองสับหรือบังคับไฟฟ้า

 เคร่ืองใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เคร่ืองเปลี่ยนทางไฟฟ้า  เคร่ืองส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า 

 เคร่ืองสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ      ได้ ได้

เคร่ืองรับโทรทัศน์เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง

เคร่ืองบันทึกคําบอก  เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ

(วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือ

จับสัญญาณ  เคร่ืองเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวท่ีเกี่ยวข้อง

 (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - ConductorDevices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers)เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิต

อุปกรณ์หรือช้ินส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีใช้

     ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน  นาก หรืออัญมณี ได้ ได้

(๒) การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะท่ีมีค่า ได้ ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ 

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอ่ืน

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้

ระบุไว้ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้

      โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหร่ี หรือไฟแช็ก

(๕) การทําป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า  ได้ ได้ ได้

      ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๐ โรงงานจัดหานํ้า ทํานํ้าให้บริสุทธ์ิ หรือจําหน่ายนํ้าไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓บริเวณที่ ๒บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยเพชร พลอย ได้ ได้

ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๓) การลงรักหรือการประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

หมายเหตุ

ลําดับท่ี          หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้                หมายถึง   สามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวก  หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน


