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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาวและ
นายอําเภอสวรรคโลก จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว เรื่อง กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ในท้องที่ตามข้อ ๓
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดถนนประชาราษฎร์ ฟากตะวั น ตก ถนนสาธารณะไม่ ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันออก
(๒) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันตก
ที่ จุ ด ซึ่ ง ถนนสาธารณะไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันออก
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จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๙๕
(๓) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
(๔) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
สาย จ ๒ ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนตาพุดซอย ๓ ฟากเหนือ
ด้านใต้
จดถนนตาพุดซอย ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
(๕) ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ที่ สท.ถ ๑ ๐๐๑๗
(สายบ้านคุ้งวารี - บ้านปากน้ํา) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันออก
(๒) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ที่ สท.ถ ๑ ๐๐๑๗
(สายบ้านคุ้งวารี - บ้านปากน้ํา) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออกถนนตาพุดซอย ๓
ฟากใต้ เส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสาย จ ๒ ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนตาพุดซอย ๓ ฟากเหนือ
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๒
(๓) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
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บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวั น ออก
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านตะวันตก
(๔) ด้านเหนือ
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างแม่น้ํายม
ที่ จุ ด ซึ่ ง คลองส่ ง น้ํ า ชลประทานบรรจบกั บ แม่ น้ํ า ยม ฝั่ ง ตะวั น ออก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะ
ไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบระหว่ า งทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๕
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๙๕ เป็นระยะ ๖๖๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ฟากตะวันออก
(๕) ด้านเหนือ
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านใต้ ซึ่งเป็นคลองส่งน้ําชลประทาน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
(๖) ด้านเหนือ
จดถนนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ที่ สท.ถ ๑ ๐๐๑๗
(สายบ้านคุ้งวารี - บ้านปากน้ํา) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออก
(๗) ด้านเหนือ
จดถนนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ที่ สท.ถ ๑ ๐๐๑๗
(สายบ้านคุ้งวารี - บ้านปากน้ํา) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) และ
เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑
ด้านใต้
จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านใต้ ซึ่งเป็นคลองส่งน้ําชลประทาน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ฟากตะวันออกและทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก
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จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างแม่น้ํายม
ที่ จุ ด ซึ่ ง คลองส่ ง น้ํ า ชลประทานบรรจบกั บ แม่ น้ํ า ยมฝั่ ง ตะวั น ออก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๙๕ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะ
ไม่ ป รากฏชื่ อ บรรจบระหว่ า งทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๑๙๕
ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๙๕ เป็นระยะ ๖๖๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
(๒) ด้านเหนือ
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นคลองส่งน้ําชลประทานฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก
“บริเวณที่ ๔” หมายความถึง โรงเรียนวัดไทรย้อย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียน
อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
“บริเวณที่ ๕” หมายความถึง วัดไทยย้อย วัดคุ้งวารี
“บริเวณที่ ๖”
หมายความถึง สถานีอนามัยตําบลย่านยาว องค์การบริหารส่วน
ตําบลย่านยาว ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ ๙ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอสวรรคโลก
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ และ
บริเวณที่ ๖ ปรากฏตามแผนผังท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๗) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
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(๘) โรงกําจัดมูลฝอย
(๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๖) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๗) ห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว
(๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
(๒) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๔) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๕) ห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(๗) โรงกําจัดมูลฝอย
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖
ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖
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ข้อ ๙ อาคารที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ แจ้ ง การก่ อ สร้ า งดั ด แปลงหรื อ เปลี่ ย นการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาวเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จิดาภา เต็งแย้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว

บัญชีทา้ ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นทีบ่ างส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑
บริเวณที่ ๒
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
๑

๒

๔
๘

หมายเหตุ

๒

๓

๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษา หรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า

๒
ได้

ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

ได้

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑)การฆ่าสัตว์

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑)การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒)การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดองหรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ

ได้

ได้

ไม่ใช้ไม้ฟืน,ขี้เลื่อย,แกลบเป็นเชื้อเพลิง

ได้

ได้ ได้

ไม่ใช้ไม้ฟืน,ขี้เลื่อย,แกลบเป็นเชื้อเพลิง

ได้ ได้
ได้ ได้

ได้ ได้
ได้ ได้

เหือดแห้ง
๑๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น

๑๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชากาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ได้

ได้

๑๓

(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้

ได้

ได้

หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

ไม่ใช้ไม้ฟืน,ขี้เลื่อย,แกลบเป็นเชื้อเพลิง

(๖)การทําน้ํามันสลัด
(๘)การทําพริกป่นพริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔

ได้
ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็งหรือตัด ซอยบด หรือย่อยน้ําแข็ง

ได้
ได้* ได้*

ได้
ได้

*เฉพาะการประกอบการที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจการโรงแรมและที่พักนักท่องเที่ยว

๒๐

๒๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ําอัดลม
หรือน้ําแร่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑)การทําน้ําดื่ม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

ได้

ได้

ได้

ได้

ถุงมือถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

ได้ ได้

ได้

ได้

(๒)การทําหมวก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ได้

ได้

ได้

ดังต่อไปนี้
(๑)การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอเนคไทหูกระต่ายปลอกแขน

๓๔

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่องหรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่างบานหน้าต่างบานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้
ของอาคาร
๓๖

ได้

ได้
ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้าหรือหุ่นรองเท้าจากไม้

ได้

(๓) การแกะสลักไมั
๓๗

ได้ ได้

ได้

ได้

โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น

ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๔๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่มทําปกหรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒)การทําแม่พิมพ์โลหะ
๕๘

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ได้

(๑)การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
๖๒

๖๓

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจาก

ได้

ได้ ได้

ไม่มีการชุบหรือหลอมแท่งโลหะ

โลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่อง

ยกเว้นโรงงานจําพวกที่๓ให้มีการชุบ

ตบแต่งดังกล่าว

โลหะได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๒)การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

๖๔

ได้

๗๒

ไม่มีการชุบหรือ หลอมแท่งโลหะ

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึงเจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

๖๕

ได้
ได้

โรงงานผลิตประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกังหันและรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

ได้ ได้

ได้

ได้

ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมโลหะ

โรงงานประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องกระจายเสียง

ได้

ได้

ได้

ไม่มีการล้าง ชุบหรือเคลือบ

หรือบันทึกเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องบันทึกคําบอกเครื่องบันทึกเสียงด้วยเทปเครื่องเล่น

ได้

ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี

หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์)แผ่นเสียงเทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้วเครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสายเครื่องส่งวิทยุเครื่องส่งโทรทัศน์เครื่องรับส่งสัญญาณหรือ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง(Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi- Conductor Devices)คาปาชิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้(Fixed or Variable Electronic Capacitors
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟเครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหรือ
หลอดเอกซเรย์และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๕)การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
๙๑

โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป

๙๒

โรงงานห้องเย็น(ไม่มีการแกะล้างหรือแปรสภาพวัตถุดิบ)

ได้* ได้*

*เฉพาะการประกอบการที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจการโรงแรม
และที่พักนักท่องเที่ยว

๙๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑)การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้

ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อจักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้

ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ได้
ได้

ได้

๑๐๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตกแต่งด้วยแก้วกระจกมุกทองหรืออัญญมณี

ได้

ได้
หมายเหตุ :
ลําดับที่หมายถึงลําดับที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
ได้ หมายถึงสามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่หมายถึงจําพวก
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้* หมายถึงสามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

