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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย 

เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

ตําบลเกยไชย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชยและนายอําเภอชุมแสง   

จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย  เร่ือง  กําหนด

บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค์  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) ด้านเหนอื จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงราษฎร์ใต้  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนแสงราษฎร์ใต้และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  เป็นระยะ  

๑,๐๙๑  เมตร   

 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดวัดท่านา 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  ริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
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(๑.๒) ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนโพธิ์หนองยาว  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาวและทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๑๐๕  เมตร  และเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  
กับหลักเขตที่  ๕ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย
กับองค์การบริหารส่วนตําบลพิกุล 

 ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาว  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนโพธิ์หนองยาวและทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๕๖๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  ฟากตะวันออก 
(๑.๓) ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ที่จุดซึ่งอยู่

ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงราษฎร์ใต้  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนแสงราษฎร์ใต้  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  เป็นระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เ ป็นระยะ   ๒๗๕   เมตร   และเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใ ต้   
เป็นระยะ  ๑,๐๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง 
ถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะ  ๕๗๕  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  ฟากตะวันตก  ศาลาประชาคม  ที่ว่าการ
อําเภอชุมแสง  สถานีตํารวจภูธรชุมแสง  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สาขาชุมแสง  และสํานักงานเกษตร
อําเภอชุมแสง 

 ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะ  ๑ ,๓๑๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
เป็นระยะ  ๑,๑๓๐  เมตร  เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร  เส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  และโรงเรียนวัดท่านา 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ฟากตะวันออก   
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(๑.๔) ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุด 
ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะประมาณ  ๕๗๕  เมตร  เส้นขนานระยะ  
๓๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนโพธ์ิหนองยาว  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนโพธิ์หนองยาวและทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๑,๐๘๕  เมตร 

 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุด 
ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะประมาณ  ๑,๓๑๕  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นหนองอ้อ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  ถึงหลักเขตที่  ๗ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงราษฎร์ใต้  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนแสงราษฎร์ใต้และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  เป็นระยะ  
๑,๐๙๑  เมตร 

(๒.๒) ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ระหว่างหลักเขตที่  ๕  ถึงหลักเขตที่  ๖ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้   จดเส้นตรงที่ลากจากถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะ  ๕๗๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  
๑,๐๒๐  เมตร  จนบรรจบกับเส้นตรงระยะ  ๒๗๕  เมตร  ที่ลากจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๖๐๐  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนแสงราษฎร์ใต้  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนแสงราษฎร์ใต้และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐   
เป็นระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 

 ด้านตะวันตก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ฟากตะวันออก  และถนน 
แสงราษฎร์ใต้  ฟากตะวันออก 

(๒.๓) ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ระหว่างหลักเขตที่  ๔  ถึงหลักเขตที่  ๕ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
 ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะประมาณ  ๕๗๕  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก   
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๓.๑) ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย

กับเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพิกุล 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๕  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๕  บรรจบกับถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๕  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

(๓.๒) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ฟากใต้  โรงเรียนวัดท่านา  
เส้นตรงที่ต่อตรงจากเขตที่ดินโรงเรียนวัดท่านา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  บรรจบกับเส้นขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  เส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร   
และเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะ  ๑,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทศบาลพัฒนา  ๑   
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะ  ๑,๓๑๕  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  (ทางเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ฟากตะวันออก 
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(๓.๓) ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุด 
ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  บรรจบกับศูนย์กลางถนนแสงสุจริตธรรม  ๑  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทศบาลพัฒนา  ๑  เป็นระยะประมาณ  ๑,๓๑๕  เมตร  และเส้นตรง 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะ  ๑,๐๘๕  เมตร  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนโพธิ์หนองยาว  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเทศบาลพัฒนา  ๒  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนโพธ์ิหนองยาวและทางหลวงชนบท  นว.  ๔๐๒๑  เป็นระยะ   
๑,๐๕๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย
กับองค์การบริหารส่วนตําบลพิกุล 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  (ทางเลี่ยงเมือง)  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
(๓.๔) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  ริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดวัดท่านา  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๐๐  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  

และที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์คลองบ้านใหญ่ 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศเหนือจนบรรจบกับริมแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ 

(๓.๕) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  (ทางเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย

กับองค์การบริหารส่วนตําบลพิกุล 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๕  (ทางเลี่ยงเมือง) 
 ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
(๓.๖) ด้านเหนือ จดเสน้ขนานระยะ  ๓๐  เมตร  ริมแม่น้ํายม  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  ริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันตก  วัดเกยไชยเหนอื  

(บรมธาตุ)  และโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 
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 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  ริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศเหนือจนบรรจบกับริมแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ 

(๓.๗) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากใต้  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๕  (ทางเลี่ยงเมือง)  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๕  และเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  
(ทางเลี่ยงเมือง) 

 ด้านตะวันตก จดถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  ฟากตะวันออก 
(๓.๘) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๒๕ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๔.๑) ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย

กับองค์การบริหารส่วนตําบลพิกุล 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนาน

ระยะ  ๓๐  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันตก 
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(๔.๒) ด้านเหนือ จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองชุมแสง  ระหว่างหลักเขตที่  ๖  ถึงหลักเขตที่  ๗ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก  

และฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับริมแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ 

(๔.๓) ด้านเหนือ จดแม่น้ํายม  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  ที่จุด 

ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  บรรจบกับศูนย์กลางถนนเกยไชย - คลองสําพรึง  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๕  เป็นระยะ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับริมแม่น้ํายม  ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ําน่าน  ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก  
และเส้นขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับริมแม่น้ํายม  ฝั่งใต้ 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ปรากฏรายละเอียด 
ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อ เพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บ รักษาน้ํ า มันเชื้อ เพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
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(๕) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) คลังสินค้า 
(๗) สถานที่เก็บสินค้า 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๒) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อ เพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บ รักษาน้ํ า มันเชื้อ เพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุ รําคาญตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) สถานที่เก็บสินค้า 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(๑๒) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๓) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 

ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํ า มันเชื้ อ เพลิงและสถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บ รักษาน้ํ า มันเชื้อ เพลิง   ที่ ไ ม่ ใช่ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  

และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   

(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 

(๙) คลังสินค้า 

(๑๐) สถานที่เก็บสินค้า 

ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกประเภท  เว้นแต่เป็นอาคาร 

ที่ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การดํารงรักษาสภาพแหล่งน้ําและคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  บริเวณโดยรอบ  หรือเก่ียวข้องกับการเพาะปลูก  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยน 

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  

ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ขอ้ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 

ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ปัญญา  คล้ายแจ้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย 





 
บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย 

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

        
 

ได้ 

 

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช        ได้  
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  โกดังหรือ
คลังสินค้า 

        ได้ 

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้หรือถั่วงอก       ได้ ได้  
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม       ได้ ได้  
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ       ได้   

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายทาง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน  

         
 

ได้ 
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน          ได้ 
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย         ได้ 

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฆ่าสัตว์ 

         
 

ได้ 
 

 



๒ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง   หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

      ได้ ได้  

(๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์  หนังสัตว์หรือสารที่สกัด
จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

       ได้  

(๖) การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สัตว์ 

       ได้  

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร  เช่น  ไข่เค็ม   ไข่เยี่ยวม้า  
ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น 

      ได้ ได้  

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา   อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

  
 

ได้ 

 
 

ได้ 

     
 

ได้ 

 
 

ได้ 
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือทําให้ 
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

ได้ ได้     ได้ ได้ ได้ 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา  ได้      ได้ ได้ 
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมัน 
ที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์  

 ได้      ได้ ได้ 

(๕) การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอดหรือบดสัตว์น้ํา  ได้      ได้ ได้  
 

 

 

 



 

๓ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้ 

 
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

ได้      ได้ ได้  

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว 

       
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช       ได้ ได้  
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้      ได้ ได้  
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่นหรือแท่ง ได้      ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง   อย่างใดอย่างหนึ่ง                      
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

  
 

ได้ 

   
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้  ได้   ได้ ได้ ได้ 
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้  ได้   ได้ ได้ ได้ 

 

 

 



 

 

๔ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย  บีช  หญ้าหวาน  หรือพืชอื่น
ที่ให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําน้ําเชื่อม 

 
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด   หรือพืชอื่น ๆ  ซึ่ง
มิใช่อ้อย 

ได้      ได้   

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกแลต  หรือขนมหวาน  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง 

 
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้      ได้ ได้  

(๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้      ได้ ได้  
(๕) การทําเก๊กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้      ได้ ได้  
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ดหรือผลไม้อัดเม็ด ได้      ได้ ได้  
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือก
ผลไม้ด้วยน้ําตาล 

ได้      ได้ ได้  

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ 
(Nuts) ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกแลต 

ได้      ได้ ได้  

(๙) การทําหมากฝรั่ง ได้      ได้   
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้      ได้ ได้  
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้      ได้   

 



๕ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๖) การทําน้ํามันสลัด 

 
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้      ได้ ได้  
(๘) การทําพริกป่น  พริกไทยป่นหรือเครื่องแกง ได้      ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด ซอย บด  
หรือย่อยน้ําแข็ง 

 ได้      ได้ ได้ 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลมหรือ
น้ําแร่  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําน้ําดื่ม 

 
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์        ได้  
(๔) การทําน้ําแร่       ได้ ได้  

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 

 
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้      ได้ ได้  
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้      ได้ ได้  
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้      ได้ ได้  

 

 

 

 



๖  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แหหรืออวน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การผลิตเชือก 

       
 

ได้ 

  

(๒) การผลิต  ประกอบ  หรือซ่อมแซมตาข่าย  แหหรืออวน  และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

      ได้   

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ  เนกไท       
หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้า  หนังสัตว์  ขนสัตว์หรือวัสดุอื่น 

 
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทําหมวก ได้      ได้ ได้  
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะร่อง  หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

   
 

ได้ 

      
 

ได้ 
(๒) การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าต่าง  บานประตู  หรือ
ส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร 

  ได้      ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  กกหรือ
ผักตบชวา 

ได้      ได้ ได้  

 

 

 

 



๗  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้  และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

         
 

ได้ 

(๓) การแกะสลักไม้       ได้ ได้  
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้   ได้      ได้ 
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก       ได้ ได้  

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
(๑) การพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ทําปก   หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

 
ได้ 

      
ได้ 

 
ได้ 

 

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา  หรือเครื่องดินเผา  
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว 

      ได้ ได้  

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓) การผสมซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน  หรือการผสมซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น 

         
 

ได้ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มหรือ
ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

  
 

ได้ 

      
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

 

 



๘  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว 

ได้      ได้ ได้  

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ   อย่างใดอย่างหนึ่ง          
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑๑) การอัดเศษโลหะ 

        
 

ได้ 

 

(๑๒) การตัด  พับหรือม้วนโลหะ  ได้      ได้ ได้ 
(๑๓) การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียนหรือเชื่อมโลหะทั่วไป  ได้      ได้ ได้ 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ 
เครื่องจักรดังกล่าว 

ได้      ได้ ได้  

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ  เครื่องทําบัญชี  
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล้อก  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์  (Digital  or  Analog  Computers  or  Associated Electronic  
Data  Processing  Equipment  or  Accessories) 
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องชั่งซึ่งมิใช ่
เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วย
การถ่ายภาพ  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้      ได้ ได้  

 

 

 



 

๙ 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเล่นแผ่นเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป  เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์)  
แผ่นเสียง  เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ  เครื่องส่งโทรทัศน์  เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือ 
จับสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง 
(Semi – Conductor or Related Sensitive Semi – Conductor Devices)    
คาปาชิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed 
or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์  และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ได้      ได้ ได้  

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือ
สัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้      ได้ ได้  

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณี   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก
หรืออัญมณี 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

  
 

ได้ 

   
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

 

 



๑๐  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหล่ทอง  หรือโลหะ 
มีค่า 

ได้ ได้  ได้   ได้ ได้ ได้ 

(๓) การตัด  เจียระไนหรือขัดเพชร  พลอยหรืออัญมณี ได้ ได้  ได้   ได้ ได้ ได้ 
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําให้บริสุทธิ์หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม 
        ได้ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

     
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้  ได้   ได้ ได้ ได้ 
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้      ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้      ได้   
๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  

จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

   
 
 

ได้ 

      
 
 

ได้ 
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว 

        ได้ 

 

 

 

 



๑๑  

ลําดับ
ที่ 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์         ได้ 
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้   ได้   ได้   

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลาหรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร  พลอย   
ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นากหรืออัญมณี 

ได้   ได้   ได้   

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัดหรือย้อมผ้า  เครื่องนุ่งห่ม   
พรมหรือขนสัตว์ 

ได้ ได้  ได้   ได้ ได้ ได้ 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก  ทอง             
หรืออัญมณี 

 
 
 

ได้ 

      
 
 

ได้ 

  

 

หมายเหตุ  ลําดับที่  หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  ได้  หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  โรงงานจําพวกที่ หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 


