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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ และนายอาเภอเมืองนครนายก
จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ เรื่อง กาหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมือ่ มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ด้านเหนือ
จดคลองไผ่ ฝั่ ง ตะวั น ออก เส้ น ขนานระยะ ๓๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ - บ้านพรหมณี)
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองไผ่ ฝั่ ง เหนื อ และทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑
(แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ - บ้านพรหมณี) ฟากเหนือ
(๑.๒) ด้านเหนือ
จดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๙ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นย. ๒๐๑๑ (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ - บ้านพรหมณี) และเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตาบลบ้านใหญ่กับตาบลศรีนาวา
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๙ ฟากเหนือ
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ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ (แยกทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๓ - บ้านพรหมณี) ฟากตะวันออก แนวเขตเทศบาลเมืองนครนายก ด้านตะวันออก
สานักงานประปานครนายก การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
(๑.๓) ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตเทศบาลเมืองนครนายก ด้านตะวันออก
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
นย. ๒๐๑๑
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ด้านเหนือ
จดคลองใหญ่ ฝั่งใต้ คลองวังไทร ฝั่งใต้ วัดวังไทร คลองบ้านขาม
ฝั่งใต้ คลองคล้อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลบ้านใหญ่กับตาบลสาริกา
ด้านใต้
จดคลองปลาดุก ฝั่งตะวันตก และฝั่งเหนือ แม่น้านครนายก
ฝั่งเหนือ วัดท่าข่อย โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) และเส้นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ - บ้านพรหมณี)
ด้านตะวันตก
จดคลองไผ่ ฝั่งตะวันออก
(๓.๒) ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลบ้านใหญ่กับตาบลศรีนาวา
ด้านใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอเมืองนครนายกกับ
อาเภอปากพลี
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓ และทางหลวงชนบท นย. ๒๐๑๑ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้
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ข้อ ๔ ให้ กาหนดพื้น ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร
ชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก ประเภทตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงานบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊ า ซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ าซตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้กา๊ ซ
(๓) สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๙) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่ที่ประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ
(๑๐) โรงกาจัดมูลฝอย
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวม
ของชุมชน
(๒) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊ า ซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ าซตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
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(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุกา๊ ซ
ปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ น้ ามัน เชื้อ เพลิ ง เพื่ อ จ าหน่ า ย ที่ ต้ อ งขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๘) ห้องแถวหรือตึกแถว
(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๐) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๔
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กาหนดในข้อ ๔
ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น
ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ แต่ จ ะขอเปลี่ ย นแปลงการอนุ ญ าตหรื อ การแจ้ ง ให้ เ ป็ น การขั ด ต่ อ
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ณัฐนรี ประกอบกิจ
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๖๒
พื้นที่

ลำดับ
ที่
๒

๔

๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๘) กำรเพำะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๑๑) กำรฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือ
หลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๒) กำรถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ง
หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) กำรทำผลิตภัณฑ์จำกไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอำหำร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้ำ ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น้ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
ดังต่อไปนี้
(๒) กำรถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ง
หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

บริเวณที่ ๒
โรงงำนจำพวกที่
๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๓
โรงงำนจำพวกที่
๑ ๒
๓

ได้ ได้ ได้

ได้ ได้
ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้ ได้

ได้ ได้

ได้ ได้ ได้

ได้

หมำยเหตุ

๒

ลำดับ
ที่
๘

๙

๑๒

๑๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้
(๑) กำรทำอำหำรหรือเครื่องดื่มจำกผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภำชนะ
ที่ผนึกและอำกำศเข้ำไม่ได้
(๒) กำรถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตำกแห้ง ดอง
หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรสี ฝัด หรือขัดข้ำว
(๓) กำรป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) กำรผลิตอำหำรสำเร็จรูปจำกเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) กำรปอกหัวพืชหรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับชำ กำแฟ โกโก้ ช็อกโกเเลต หรือขนม
หวำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๑๐) กำรทำลูกกวำดหรือทอฟฟี่
(๑๑) กำรทำไอศกรีม
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อย
น้ำแข็ง

พื้นที่
บริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๓
โรงงำนจำพวกที่
โรงงำนจำพวกที่
๑ ๒
๓
๑ ๒ ๓

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้ ได้
ได้ ได้
ได้ ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

หมำยเหตุ

๓

ลำดับ
ที่
๒๐

๒๖

๓๕
๔๑
๘๗

๙๓
๙๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรทำน้ำดื่ม
(๒) กำรทำเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๓) กำรทำน้ำอัดลม
(๔) กำรทำน้ำแร่
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเชือก ตำข่ำย แห หรืออวน อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรผลิตเชือก
(๒) กำรผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตำข่ำย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุหรือเครือ่ งใช้จำกไม้ไผ่ หวำย ฟำง อ้อ กก หรือ
ผักตบชวำ
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ
(๑) กำรพิมพ์ กำรทำแฟ้มเก็บเอกสำร กำรเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่ง
สิ่งพิมพ์
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่น อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๕) กำรทำป้ำย ตรำ เครื่องหมำย ป้ำยติดของ หรือเครื่องโฆษณำสินค้ำ
ตรำโลหะหรือยำง แม่พิมพ์ลำยฉลุ (Stencils)
โรงงำนซ่อมรองเท้ำหรือเครื่องหนัง
โรงงำนซ่อมเครื่องมือไฟฟ้ำหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำสำหรับใช้ในบ้ำนหรือใช้
ประจำตัว

พื้นที่
บริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๓
โรงงำนจำพวกที่
โรงงำนจำพวกที่
๑ ๒ ๓
๑ ๒ ๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้ ได้

ได้ ได้

ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้

ได้ ได้ ได้
ได้
ได้

ได้ ได้

หมำยเหตุ

๔
พื้นที่

ลำดับ
ที่
๙๕

๙๖
๙๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง
จักรยำนสำมล้อ จักรยำนสองล้อ หรือส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรซ่อมแซมยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
หรือส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว
(๓) กำรพ่นสีกันสนิมยำนที่ขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์
(๔) กำรล้ำงหรืออัดฉีดยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงำนซ่อมนำฬิกำ เครื่องวัดเวลำ หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย
ทองคำทองขำว เงิน นำก หรืออัญมณี
โรงงำนซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือ
ขนสัตว์

บริเวณที่ ๒
โรงงำนจำพวกที่
๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๓
โรงงำนจำพวกที่
๑ ๒ ๓

หมำยเหตุ

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้ ได้ ได้

หมำยเหตุ ลำดับที่
หมำยถึง ลำดับที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
ได้
หมำยถึง สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำนได้ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
โรงงำนจำพวกที่ หมำยถึง จำพวกโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน

ยกเว้นย้อม
ผ้ำ
เครื่องนุ่งห่ม
พรม
หรือขนสัตว์

