เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็นกฎหมายที่มี
บทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการกําจัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลรางจรเข้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้และนายอําเภอเสนา จึงออกข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ เรื่อง กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้น ไป
และให้สิ้น สุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเสนา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“แนวเขตควบคุมอาคาร” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางคลองวัวใหญ่ และคลองส่งน้ํา
ชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด จนถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองวัวใหญ่ บรรจบกับ
คลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
คลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด จนถึงจุดซึ่งคลองส่งน้ําชลประทาน
ผักไห่ - เจ้าเจ็ด บรรจบกับคลองรางจรเข้
ด้านตะวันออก จดคลองรางจรเข้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองเจ้าเจ็ด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด ฝั่งตะวันออก และคลองวัวใหญ่
ฝั่งเหนือ
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง
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ข้อ ๔ ให้ กํา หนดพื้น ที่บ างส่ ว นในเขตองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลรางจรเข้ อํ าเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ซึ่งอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน เชื้อเพลิง
แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ จํ า หน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิด หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กรองทอง กุลภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้

บัญชีท้ายข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนตําบลรางจรเข้ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพืน้ ทีบ่ างส่ วนในเขตองค์ การบริหารส่ วนตําบลรางจรเข้ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๖
____________________
แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

๒

๓

โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรื ออบพืชหรื อเมล็ดพืช

ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ด หรื อเปลือกเมล็ดพืช

ได้

(๔) การหี บหรื ออัดฝ้ าย หรื อการปั่นหรื ออัดนุ่น

ได้

(๕) การเก็บรักษาหรื อลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรื อผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดังหรื อคลังสิ นค้า

ได้

(๖) การบด ป่ น หรื อย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรื อหัวพืช

๔

ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรื อถัว่ งอก

ได้

ได้

(๙) การร่ อน ล้าง คัด หรื อแยกขนาดหรื อคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได้

ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตอู ้ บ

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สตั ว์น้ าํ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรื อ ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรื อเหื อดแห้ง

ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็ นอาหาร เช่นไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า
ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรื อไข่เหลวแช่เย็น
๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้านมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อ หรื อฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรื อสเตอริ ไลส์

ได้

ได้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่
๖

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑) การสี ฝัด หรื อขัดข้าว

ได้

ได้

(๒) การทําแป้ ง

ได้

ได้

(๓) การป่ นหรื อบด เมล็ดพืชหรื อหัวพืช

ได้

ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเมล็ดพืชหรื อหัวพืช

ได้

ได้

(๖) การปอกหัวพืช หรื อทําหัวพืชให้เป็ นเส้น แว่น หรื อแท่ง

ได้

ได้

(๑) การทําขนมปัง หรื อขนมเค้ก

ได้

ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรื อขนมอบแห้ง

ได้

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ ง เป็ นเส้น เม็ดหรื อชิ้น

ได้

ได้

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ าํ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรื อ
เหื อดแห้ง
(๒) การถนอมสัตว์น้ าํ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรื อทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรื อเหื อดแห้ง

๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรื อผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรื อเครื่ องดื่มจากผัก พืชหรื อผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก

ได้

และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรื อผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรื อทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรื อเหื อดแห้ง
๙

๑๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรื อหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ได้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๑๑

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรื อพืชอื่นที่ให้ความหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๑๒

(๑) การทํานํ้าเชื่อม

ได้

(๗) การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนดหรื อพืชอื่นๆซึ่งมิใช่ออ้ ย

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรื อขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรื อใบชาผง

ได้

(๒) การคัว่ บด หรื อป่ นกาแฟ หรื อการทํากาแฟผง

ได้
ได้

(๓) การทําโกโก้ผง หรื อขนมจากโกโก้

ได้

(๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรื อขนมจากช็อกโกแลต

ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงทําจากพืชอื่น ๆ

ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรื อผลไม้อดั เม็ด

ได้

ได้

ได้

ได้

(Nuts) ด้วยนํ้าตาล กาแฟ โกโก้ หรื อช็อกโกเลต

ได้

ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรื อทอฟฟี่

ได้

ได้

(๑๑) การทําไอศกรี ม

ได้

ได้

(๖) การทํานํ้ามันสลัด

ได้

ได้

(๗) การบดหรื อป่ นเครื่ องเทศ

ได้

ได้

(๗) การเชื่อมหรื อแช่อิ่มผลไม้ หรื อเปลือกผลไม้ หรื อการเคลือบผลไม้ หรื อ
เปลือกผลไม้ดว้ ยนํ้าตาล
(๘) การอบหรื อคัว่ ถัว่ หรื อเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรื อการเคลือบถัว่ หรื อเมล็ดผลไม้

๑๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องปรุ งหรื อเครื่ องประกอบอาหารอย่างใด อย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้

๓

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน
๘) การทําพริ กป่ น พริ กไทยป่ น หรื อเครื่ องแกง

๑๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํ้าแข็ง หรื อ ตัด ซอย บด หรื อย่อยนํ้าแข็ง

๒๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าดื่ม เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม หรื อนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง

โรงงานจําพวก
๑

๒

ได้

ได้

๓

ได้

หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํ้าดื่ม

ได้

(๒) การทําเครื่ องมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทํานํ้าแร่
๒๑

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรื อยานัตถุ ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้

๒๒

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นบํารุ ง หรื อยาเคี้ยว

ได้

(๔) การทํายานัตถุ ์

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่ งทอ ด้าย หรื อเส้นใย ซึ่งมิใช่หิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรื อการเตรี ยมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ

ได้

ได้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่ งทอเป็ นเครื่ องใช้ภายในบ้าน

ได้

ได้

(๒) การทําถุงหรื อกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรื อกระสอบพลาสติก

ได้

ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

ได้

ได้

(๔) การตบแต่งหรื อเย็บปักถักร้อยสิ่ งทอ

ได้

ได้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ
๒๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่ งทอซึ่งมิใช่เครื่ องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
ได้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่
๒๔

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรื อเครื่ องนุ่งห่มด้วยด้าย หรื อเส้นใย หรื อฟอก ย้อมสี หรื อแต่งสําเร็ จผ้า ผ้าลูกไม้

โรงงานจําพวก
๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

หรื อเครื่ องนุ่งห่มที่ถกั ด้วยด้ายหรื อเส้นใย (ต้องไม่มีการฟอกย้อมสี )
๒๕

โรงงานผลิตเสื่ อหรื อพรมด้วยวิธีการทอ สาน ถัก หรื อผูกให้เป็ นปุย ซึ่งมิใช่เสื่ อหรื อ
พรมที่ทาํ ด้วยยางหรื อพลาสติกหรื อพรมนํ้ามัน

๒๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรื อ อวน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก

ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรื อซ่อมแซมตาข่าย แห หรื ออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําหมวก

ได้

ได้

ได้

๓๓

โรงงานผลิตรองเท้าหรื อชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทาํ จากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารู ป หรื อพลาสติกอัดเข้ารู ป

ได้

ได้

ได้

๓๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ได้

ได้

ได้

(๓) การแกะสลักไม้

ได้

ได้

ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

ได้

ได้

ดังกล่าว
๒๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรื อเย็บเครื่ องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อวัสดุอื่น

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่ อง หรื อการแปรรู ปไม้ดว้ ยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรื อส่วนประกอบที่ทาํ ด้วยไม้ของอาคาร
๓๕

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรื อเครื่ องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรื อ ผักตบชวา

๓๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื อไม้ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่
๓๗

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

๓

ได้

ได้

ได้

(๑) การทําเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องเรื อน หรื อเครื่ องประดับและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

ได้

ได้

(๒) การทําเสื่ อหรื อพรม

ได้

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรื อกระสอบ

ได้

โรงงานทําเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรื ออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่ องเรื อน
หรื อเครื่ องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารู ป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

๔๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้ มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรื อตบแต่งสิ่ งพิมพ์

๕๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๕) การทําพลาสติกเป็ นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรื อรู ปทรงต่างๆ
๕๕

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่ องกระเบื้องเคลือบ เครื่ องปั้นดินเผาหรื อเครื่ องดินเผาและรวมถึงการเตรี ยมวัสดุ

ได้

ได้

ได้

ได้

เพื่อการดังกล่าว
๕๖

โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรื อท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรื อยอดปล่องไฟหรื อวัตถุทนไฟ จากดินเหนียว

๕๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรื อปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรื อปูนปลาสเตอร์ดว้ ยระบบสายพานลําเลียงหรื อระบบท่อลม

๕๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรื อผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องมือ หรื อเครื่ องใช้ที่ทาํ ด้วยเหล็กหรื อเหล็กกล้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของเครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ดงั กล่าว

ได้

ได้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๖๒

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องเรื อน หรื อเครื่ องตบแต่งภายในอาคาร ที่ทาํ จากโลหะ

๒

๓

ได้

หรื อโลหะเป็ นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของเครื่ องเรื อน หรื อเครื่ องตบแต่งดังกล่าว
๖๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง หรื อติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๖๔

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

ได้

ได้

๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรื อ

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ

ได้

(๙) การทําเครื่ องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ (ไม่มีการชุบหล่อ)

ได้

ได้

(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรื อม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรื อเชื่อมโลหะทัว่ ไป

ได้

๖๕

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องยนต์ เครื่ องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์

ได้

ได้

๖๖

ของเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องกังหันดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องจักรสําหรับใช้ในการกสิ กรรม หรื อการเลี้ยงสัตว์

ได้

ได้

ได้

ได้

และรวมถึงส่วนประกอบ หรื ออุปกรณ์ของเครื่ องจักรดังกล่าว
๖๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องจักร ส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของเครื่ องจักร สําหรับประดิษฐ์โลหะ
หรื อไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องจักร สําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่ องเรื อนหรื อทําไม้วีเนียร์

ได้

ได้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

ได้

ได้

(๓) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องขัด

ได้

ได้

(๔) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines)

ได้

ได้

(๕) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องรี ดโลหะ เครื่ องอัดโลหะ หรื อเครื่ องดึงรี ดโลหะ

ได้

ได้

(๖) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องดันรี ด เครื่ องทําให้หลอมละลายหรื อเชื่อมโดย ไม่ใช้ไฟฟ้ า

ได้

ได้

(๗) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมแบบ (Dies) หรื อเครื่ องจับ (Jigs) สําหรับใช้กบั เครื่ องมือกล

ได้

ได้

(๘) การทําส่วนประกอบ หรื ออุปกรณ์สาํ หรับเครื่ องจักรตาม (1) ถึง (7)

ได้

ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องคํานวณ เครื่ องทําบัญชี เครื่ องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่ องจักร

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องกลึง เครื่ องคว้าน เครื่ องเจาะ เครื่ องกัด (Milling Machines) เครื่ องเจียน
เครื่ องตัด (Shearing Machines) หรื อเครื่ องไส (Shaping Machines)

๖๙

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตลั หรื อชนิดอนาล้อก หรื อเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับปฏิบตั ิกบั ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรื ออุปกรณ์ (Digital of Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่ องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องชัง่ ซึ่งมิใช่เครื่ องชัง่ ที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ เครื่ องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่ องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และ รวมถึงส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
๗๐

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องสูบนํ้า เครื่ องอัดอากาศหรื อก๊าซ เครื่ องเป่ าลม เครื่ องปรับหรื อถ่ายเท
อากาศ เครื่ องโปรยนํ้าดับไฟ ตูเ้ ย็นหรื อเครื่ องประกอบตูเ้ ย็น เครื่ องขายสิ นค้าอัตโนมัติ เครื่ องล้าง ซัก ซักแห้ง
หรื อรี ดผ้า เครื่ องเย็บ เครื่ องส่งกําลังกล เครื่ องยก ปั้นจัน่ ลิฟท์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรื อเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรื อสําหรับ
ใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้ าและรวมถึงส่วนประกอบ หรื ออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

๓

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่
๗๑

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องจักรหรื อผลิตภัณฑ์ที่ระบุวใ้ นลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องยนต์ไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า หม้อแปลงแรงไฟฟ้ า เครื่ องสับหรื อบังคับไฟฟ้ า เครื่ องใช้สาํ หรับ
แผงไฟฟ้ า เครื่ องเปลี่ยนทางไฟฟ้ า เครื่ องส่งหรื อจําหน่ายไฟฟ้ า เครื่ องสําหรับใช้บงั คับไฟฟ้ า หรื อเครื่ องซ่อมไฟฟ้ า

๗๒

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องรับวิทยุ เครื่ องรับโทรทัศน์ เครื่ องกระจายเสี ยง หรื อบันทึกเสี ยง
เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เครื่ องบันทึกคําบอก เครื่ องบันทึกเสี ยงด้วยเทป เครื่ องเล่นหรื อ เครื่ องบันทึกแถบภาพ
(วีดิทศั น์)แผ่นเสี ยง เทปแม่เหล็กที่ได้บนั ทึกเสี ยงแล้ว เครื่ องโทรศัพท์หรื อโทรเลขชนิดมีสายหรื อไม่มีสาย
เครื่ องส่งวิทยุ เครื่ องส่งโทรทัศน์ เครื่ องรับส่งสัญญาณหรื อจับสัญญาณ เครื่ องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวกึ่งนํา
หรื อตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรื อคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรื อเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่ องหรื อหลอดเรดิโอกราฟ เครื่ องหรื อหลอดฟลูโรสโคป หรื อเครื่ องหรื อหลอดเอกซเรย์ และรวมถึง
การผลิตอุปกรณ์ หรื อชิ้นส่วนสําหรับใช้กบั เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๗๓

โรงงานผลิต ประกอบ หรื อดัดแปลง เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด
และรวมถึงส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

๗๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื อ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรื อตอกหมันเรื อในอู่ต่อเรื อ นอกจากเรื อยาง

๗๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ รถไฟ รถรางไฟฟ้ า หรื อกระเช้าไฟฟ้ า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้ า หรื อกระเช้าไฟฟ้ า

ได้

๓

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่
๗๗

๗๘

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรื อรถพ่วง

ได้

ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรื ออุปกรณ์สาํ หรับรถยนต์ หรื อรถพ่วง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรื ออุปกรณ์สาํ หรับอากาศยาน หรื อเรื อโฮเวอร์คราฟท์

ได้

ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบั เคลื่อนด้วยแรงคน หรื อสัตว์ ซึ่งมิใช่จกั รยาน

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรื อรถพ่วงอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรื อจักรยาน
สองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพ จักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรื อจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรื ออุปกรณ์สาํ หรับรถจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรื อจักรยานสองล้อ

๗๙

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยาน หรื อเรื อโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (ไม่มีการชุบหล่อ)
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน หรื อ
เรื อโฮเวอร์คราฟท์

๘๐

และรวมถึงส่วนประกอบ หรื ออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
๘๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรื อ
การแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง
หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการชัง่ ตวง วัด หรื อบังคับควบคุม

๓

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่
๘๔

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

(๑) การทําเครื่ องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรื อ อัญมณี (ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่ องใช้ดว้ ยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรื อกะไหล่ทอง หรื อโลหะที่มีค่า (ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

ได้

ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรื อขัดเพชร พลอย หรื ออัญมณี

ได้

ได้

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรื ออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๕) การทําดวงตรา หรื อเหรี ยญตราของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ หรื อเหรี ยญอื่น
๘๕

โรงงานผลิตหรื อประกอบเครื่ องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ของเครื่ องดนตรี ดงั กล่าว

๘๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องเล่น เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น

ได้*
ได้

ได้

(๑) การทําเครื่ องเล่น

ได้

ได้

(๒) การทําเครื่ องเขียนหรื อเครื่ องวาดภาพ

ได้

ได้

(๓) การทําเครื่ องเพชรหรื อพลอย หรื อเครื่ องประดับสําหรับการแสดง

ได้

ได้

(๔) การทําร่ ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง

ได้

ได้

ได้

ได้

อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

โป๊ ะตะเกียงหรื อไฟฟ้ า กล้องสูบยาหรื อกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรื อไฟแช็ก
(๕) การทําป้ าย ตรา เครื่ องหมาย ป้ ายติดของ หรื อเครื่ องโฆษณาสิ นค้า ตราโลหะ
หรื อยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรื อผมปลอม
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด
๘๘

โรงงานผลิต ส่ง หรื อจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ า

๙๐

โรงงานจัดหานํ้า ทํานํ้าให้บริ สุทธิ์ หรื อจําหน่ายนํ้าไปยังอาคาร หรื อโรงงานอุตสาหกรรม

ได้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๒

(๑) การบรรจุสินค้าทัว่ ไป

ได้

ได้

๙๒

โรงงานห้องเย็น (ไม่มีการแกะล้าง)

ได้

ได้

๙๓

โรงงานซ่อมรองเท้า หรื อเครื่ องหนัง

ได้

๙๔

โรงงานซ่อมเครื่ องมือไฟฟ้ า หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้ในบ้านหรื อใช้ประจําตัว

ได้

๙๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ

๙๑

๓

โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

หรื อส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ หรื อส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรื อส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้

(๓) การพ่นสี กนั สนิม ยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์

ได้

(๔) การล้างหรื ออัดฉี ดยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์

ได้

๙๖

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่ องวัดเวลา หรื อเครื่ องประดับที่ทาํ ด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรื ออัญมณี

ได้

๙๗

โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด

ได้

ได้

๙๘

โรงงานซักรี ด ซักแห้ง ซักฟอก รี ด อัด หรื อย้อมผ้า เครื่ องนุ่งห่ม พรม หรื อขนสัตว์

ได้

ได้

๑๐๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรื อเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์หรื อส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรัก หรื อการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรื ออัญมณี

๑๐๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต หรื อการจําหน่ายไอนํ้า (Steam Generating)

๑๐๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรื อฝังกลบสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลกั ษณะและคุณสมบัติ
ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ได้

แนวเขตควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ประเภทหรื อขนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวก
๑

๑๐๖

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรื อของเสี ยจากโรงงานมาผลิต
เป็ นวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ หมายถึง

จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้*

สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยใช้เครื่ องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน

หมายถึง

๓

