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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงตรา 
เทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  เรื่อง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง   ดัดแปลง   หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ เทศบาล 
เมืองท่าเรือพระแท่น  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น   
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนแสงชูโตสายใหม่ฟากใต้  

ฌาปนสถานวัดท่าเรือ  สุสานตั้งตระกูล  ด้านตะวันออก  จดถนนแสงชูโตสายใหม่  ฟากตะวันตก   
ถนนแสงชูโตใหม่  ๓  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนรถไฟ  ๔   ด้านใต้  
จดเส้นตั้งฉากกับถนนรถไฟ  ๔  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงห่างจากถนนรถไฟ  ๔  บรรจบกับถนนข้างสวน
เฉลิมพระเกียรติ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนรถไฟ  ๔  เป็นระยะ  ๒๕๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับ
ถนนแสงชูโต  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  บรรจบกับถนนแสงชูโต  
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนแสงชูโต  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  และถนนแสงชูโต  ๗  
ฟากเหนือ  ด้านตะวันตก  จดถนนริมน้ํา  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับแม่น้ําแม่กลอง  
ฝ่ังตะวันออก  และโรงเรียนวัดท่าเรือ  (อุตสาหะวิทยาคาร)   
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า 
(๑) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับถนนพระแท่น  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงห่างจาก

ถนนพระแท่นสาย  ๑๓  บรรจบกับถนนพระแท่น  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้  ตามแนวถนนพระแท่น
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  ถนนพระแท่นฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนสาย  ก   ด้านตะวันออก  จดถนนชลประทานฝ่ังซ้าย  ๑๔   ฟากตะวันตก   ด้านใต้   จดถนน 
เลียบคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  ฟากตะวันออก  ด้านตะวันตก  จดสุสานตระกูลโง้ว  และเขตเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น  จังหวัดกาญจนบุรี 

(๒) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพ ฯ - กาญจนบุรี  ฟากใต้  ถนนแสงชูโต  ๑๔  
ฟากตะวันออก  ถนนแสงชูโตสายใหม่  ฟากใต้  และเส้นตั้งฉากกับถนนแสงชูโตสายใหม่  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนพระแท่นตัดกับถนนแสงชูโตสายใหม่  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนน
แสงชูโตสายใหม่  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนาน  ๑๐๐  เมตรกับศูนย์กลางถนน
เลียบคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  เส้นตั้งฉากกับถนนแสงชูโตสายใหม่  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก
ถนนพระแท่น  ตัดกับถนนแสงชูโตสายใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนแสงชูโตสายใหม่  
เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  และถนนแสงชูโตสายใหม่  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดถนนข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ  
ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อฟากเหนือ  ด้านตะวันตก  จดถนนริมน้ํา  ฟากตะวันออก   
เส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับแม่น้ําแม่กลอง  ฝ่ังเหนือ  ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองรี  เส้นขนาน
ระยะ  ๗๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนแสงชูโต  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับถนนแสงชูโตฟากใต้ที่จุดซ่ึงถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนแสงชูโต  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  
ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๑   

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า 
(๑) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนพระแท่นสาย  ๑๓  ฟากใต้  ถนนตะคร้ําเอน - ท่าไม้ฟากใต้  

และคลองระบายน้ํา  สาย  ร  ๑๐  ข  ท่าสาร - บางปลา  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านใต้  จดถนนชลประทานฝ่ังซ้าย  ๖  ฟากเหนือ  ด้านตะวันตก  
จดถนนเลียบคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้าย  ฟากตะวันออก  ถนนชลประทานฝ่ังซ้าย  ๑๔  ฟากตะวันออก  
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาย  ก  ถนนพระแท่นฟากตะวันออก  เส้นตั้งฉากกับ
ถนนพระแท่นฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนพระแท่นสาย  ๑๓  บรรจบก่ึงกลางถนนพระแท่น 
ไปทางทิศใต้  ตามแนวถนนพระแท่นเป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร  และแนวเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
จังหวัดกาญจนบุรี  ยกเว้นสุสานตระกูลเล้า  และที่ดินสาธารณะประโยชน์  คลองคู้ต้นทอง 

(๒) พื้นที่ในบรเิวณด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต้  
เส้นตั้งฉากกับถนนแสงชูโตสายใหม่  ฟากเหนือที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนแสงชูโต  ๑๔  บรรจบกับถนน 
แสงชูโตใหม่ไปทางทศิตะวันตก  ตามแนวถนนแสงชูโตใหม่  เป็นระยะ  ๔๑๐  เมตร  และแนวเขตเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านตะวันออก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนแสงชูโตสายใหม่  ฟากเหนือ  
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ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนพระแท่นตัดกับถนนแสงชูโตสายใหม่  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนน
แสงชูโตสายใหม่  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร  ถนนแสงชูโตใหม่ฟากเหนือ  และถนนแสงชูโต  ๑๔  ฟากตะวันตก  
ด้านใต้  จดเขตทางรถไฟสายกรุงเทพ ฯ - กาญจนบุรี  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  เส้นตั้งฉาก
ระยะ  ๗๐  เมตรกับถนนแสงชูโตฟากใต้  ที่จุดซ่ึงถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนแสงชูโต  
ฟากเหนอื  เส้นขนานระยะ  ๗๐  เมตรกับศูนย์กลางถนนแสงชูโต  และที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองรี  
ด้านตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 

(๓) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดบริเวณศาลา  ๖๐  พรรษามหาราชินี  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
และบ้านพักที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน  กจ.๕๕๙  สายเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  จังหวัดกาญจนบุรี  
สํานักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  และสวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.  ๙  ด้านตะวันออก  จดถนน 
แสงชูโตสายใหม่  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล  
และถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับแม่น้ําแม่กลอง  
ฝ่ังตะวันออก  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  และสุสานตระกูลล้อ  สํานักงานมูลนิธิตระกูลสงเคราะห์  และ 
วัดใหม่เจริญผล 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในท้องที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  ยกเว้นพื้นที่ 
ในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๕ ภายในบรเิวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึง  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๙) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึง  สถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็น
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ้ ๗ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็น
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติและโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็น
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๗) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  บ้านแถว 
(๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ห้ามบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ก่อนหรือใน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือ
เปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๕  
ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘   

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่  
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
วิชัย  ล้อศิริ 

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช ได้

(๒)  การกะเทาะเมลด็ หรือเปลือกเมลด็พืช ได้

(๕)  การเกบ็รักษาหรือลาํเลียงพืช เมลด็พืช หรือผลิตผลจากพืช ได้

      ในไซโล โกดัง หรือคลังสนิค้า

(๘)  การเพาะเชื้อเหด็ กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙)  การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้

       เกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสตัว์ ซึ่งมิใช่สตัว์นํา้ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การฆ่าสตัว์ ได้

(๒)  การถนอมเนื้อสตัว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้

       หรือทาํให้เยือกแขง็โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓)  การทาํผลิตภัณฑอ์าหารสาํเรจ็รูปจากเนื้อสตัว์ มันสตัว์ หนังสตัว์ ได้

       หรือสารที่สกดัจากไขสตัว์หรือกระดูกสตัว์

(๖)  การล้าง ชาํแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสตัว์หรือส่วนหนึ่ง ได้

       ส่วนใดของสตัว์

(๗)  การทาํผลิตภัณฑจ์ากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

        ไข่เคม็ ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแขง็หรือไข่เหลวแช่เยน็

ในท้องที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๕๕

บัญชีท้ายเทศบัญญัตเิทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่

เรื่อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑

โรงงานจาํพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสตัว์นํา้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒)  การถนอมเนื้อสตัว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้

       หรือทาํให้เยือกแขง็โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓)  การทาํผลิตภัณฑอ์าหารสาํเรจ็รูปจากสตัว์นํา้ หนัง ได้

      หรือไขมันสตัว์นํา้

(๕)  การล้าง ชาํแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสตัว์นํา้ ได้

๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ ได้ ได้ ได้ ได้

       บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒)  การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้

       หรือทาํให้เยือกแขง็โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเมลด็พืชหรือหัวพืช อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การส ีฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓)  การป่นหรือบดเมลด็พืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔)  การผลิตอาหารสาํเรจ็รูปจากเมลด็พืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖)  การปอกหัวพืช หรือทาํหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจาํพวกที่โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓)  การทาํผลิตภัณฑอ์าหารจากแป้งเป็นเส้น เมด็ หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบันํา้ตาลซึ่งทาํจากอ้อย บีช 

หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํนํา้เชื่อม ได้ ได้

(๗)  การทาํนํา้ตาลจากนํา้หวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้ ได้

       หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัชา กาแฟ โกโก้ ชอ็คโกแลต  

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒)  การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทาํกาแฟผง ได้ ได้ ได้

(๓)  การทาํโกโก้หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทาํชอ็กโกแลต  ชอ็กโกแลตผง หรือขนมจากชอ็คโกแลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๕)  การทาํเกก๊ฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖)  การทาํมะขามอดัเมด็ มะนาวอดัเมด็ หรือผลไม้อดัเมด็ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗)  การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้ ได้

       ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํา้ตาล

(๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมลด็ผลไม้ (Nuts)  หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้ ได้

       หรือเมลด็ผลไม้ (Nuts) ด้วยนํา้ตาล กาแฟ โกโก้ หรือ

       ชอ็คโกแลต

(๑๐) การทาํลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทาํไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๔

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖)  การทาํนํา้มันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘)  การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการทาํนํา้แขง็ หรือตัด ซอย บด ได้

 หรือย่อยนํา้แขง็

๒๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบันํา้ดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 

นํา้อดัลม หรือนํา้แร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํนํา้ดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔)  การทาํนํา้แร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยาสบู ยาอดั ยาเส้น ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การอบใบยาสบูให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสบู ได้

(๓)  การทาํยาอดั ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔)  การทาํยานัตถุ์ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจ์ากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํผลิตภัณฑจ์ากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้

(๓)  การทาํผลิตภัณฑจ์ากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาํพวกที่โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔)  การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถกัผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอกย้อมสหีรือแต่งสาํเรจ็ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ที่ถกัด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธี ทอ สาน ถกั หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่ เสื่อหรือพรมที่ทาํด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมนํา้มัน

๒๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเชือก ตาข่าย แห หรืออวน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒)  การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้

       และรวมถงึชิ้นส่วนหรืออปุกรณ์ของผลิตภัณฑด์ังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การตัดเยบ็เครื่องนุ่งห่ม เขม็ขัด ผ้าเชด็หน้า ผ้าพันคอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

       เนคไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสตัว์ 

       ขนสตัว์ หรือวัสดุอื่น

(๒)  การทาํหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทาํจากไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแขง็ ยางอดัเข้ารูป หรือพลาสติกอดัเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

ที่คล้ายคลึงกนั

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒)  การทาํวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้

      บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาํด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อ้อ กก หรือ ผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจ์ากไม้หรือไม้กอ๊ก 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ ได้

       และรวมถงึชิ้นส่วนของผลิตภัณฑด์ังกล่าว

(๒)  การทาํรองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้า ได้

(๓)  การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕)  การทาํผลิตภัณฑจ์ากไม้กอ๊ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทาํเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้

แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารูป และรวมถงึชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑด์ังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั

(๑)  การพิมพ์  การทาํแฟ้มเกบ็เอกสาร การเยบ็เล่ม ทาํปก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

(๒)  การทาํแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจาํพวกที่โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑)  การทาํยางแผ่นในขั้นต้นจากนํา้ยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทาํ ได้

      ในสวนยางหรือป่า

(๒)  การหั่น ผสม รีด ให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้

      ซึ่งมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑเ์ครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครืองดินเผา และรวมถงึการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓)  การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้

      หรือหลายอย่างเข้าด้วยกนั หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว 

      หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากบัวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑอ์โลหะ อย่างใด 

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํผลิตภัณฑค์อนกรีต ผลิตภัณฑค์อนกรีตผสม ได้

      ผลิตภัณฑย์ิปซั่ม หรือผลิตภัณฑป์ูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องใช้ที่ทาํด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า และรวมถงึส่วนประกอบ 

หรืออปุกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะหรือโลหะ

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโ์ลหะสาํหรับใช้

ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒)  การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโ์ลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

 เครื่องกงัหัน และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องยนต์ 

หรือเครื่องกงัหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทาํบัญชี เครื่องจักรสาํหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สาํหรับใช้ในการคาํนวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อค หรือเครื่อง

อเิลคทรอนิกสส์าํหรับปฎิบัติกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกนัหรืออปุกรณ์ 

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม

ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง

ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอดัสาํเนา

ซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนาด้วยการถ่ายภาพและรวมถงึส่วนประกอบ 

หรืออปุกรณ์ของผลิตภัณฑด์ังกล่าว

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงานลาํดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสบูนํา้ ได้ ได้ ได้

 เครื่องอดัอากาศหรือกา๊ซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เครื่องโปรยนํา้ดับไฟ ตู้เยน็หรือเครื่องประกอบตู้เยน็ 

เครื่องขายสนิค้าอตัโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า 

เครื่องเยบ็ เครื่องส่งกาํลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาํหรับใช้ในการอตุสาหกรรม

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาํหรับใช้ในการ

อตุสาหกรรมหรือสาํหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑน์ั้นต้องไม่ใช้

พลังงานไฟฟ้า และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ 

ผลิตภัณฑด์ังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ ์ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ระบุไว้ในลาํดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า

 เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสบัหรือบังคับไฟฟ้า

 เครื่องใช้สาํหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาํหน่าย 

ไฟฟ้า เครื่องสาํหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทศัน์ เครื่องกระจายเสยีงหรือบันทกึเสยีง เครื่องเล่น

แผ่นเสยีง เครื่องบันทกึคาํบอก เครื่องบันทกึเสยีงด้วยเทป 

เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทกึแถบภาพ (วิดิทศัน์) แผ่นเสยีง เทป

แม่เหลก็ที่ได้บันทกึเสยีงแล้ว เครื่องโทรศัพทห์รือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทศัน์ เครื่องรับส่ง

สญัญาณหรือจับสญัญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑท์ี่เป็นตัว

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจาํพวกที่ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

กึ่งนาํหรือตัวกึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or  

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อเิลกทรอนิกสช์นิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถงึการผลิตอปุกรณ์

หรือชิ้นส่วนสาํหรับใช้กบัเครื่องอเิลก็ทรอนิกสด์ังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การต่อ ซ่อมแซม ทาส ีหรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจาก ได้ ได้ ได้ ได้

      เรือยาง

(๒)  การทาํชิ้นส่วนพิเศษสาํหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 

หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

      จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒)  การทาํชิ้นส่วนพิเศษหรืออปุกรณ์สาํหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

       จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได้ ได้ ได้

ด้วยแรงคนหรือสตัว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถงึส่วนประกอบ 

หรืออปุกรณ์ของผลิตภัณฑด์ังกล่าว

โรงงานจาํพวกที่ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออปุกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออปุกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

       วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออปุกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง 

       ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั เพชร พลอย ทอง เงิน นาก 

หรืออญัมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทาํเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคาํ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณี

(๒)  การทาํเครื่องใช้ด้วยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า

(๓)  การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การเผาหรืออบพลอย หรืออญัมณีอื่นๆ ได้ ได้

(๕)  การทาํดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอสิริยาภรณ์ ได้

      หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถงึชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้

หรืออปุกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่อง

ใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาํดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๔บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจาํพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑)  การทาํเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้

(๓)  การทาํเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

       สาํหรับการแสดง

(๔)  การทาํร่ม ไม้ถอืขนนก ดอกไม้เทยีม ซิป กระดุม ไม้กวาด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

       แปรง ตะเกยีง โป๊ะตะเกยีงหรือไฟฟ้า กล้องสบูยา หรือกล้องบุหรี่

       ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแชก็

(๕)  การทาํป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      โฆษณาสนิค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖)  การทาํแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหานํา้ ทาํนํา้ให้บริสทุธิ์ หรือจาํหน่ายนํา้ไปยังอาคาร ได้

หรือโรงงานอตุสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสนิค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การบรรจุสนิค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเยน็ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาํหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจาํตัว

๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ

ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔

โรงงานจาํพวกที่โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้

       หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓)  การพ่นสกีนัสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

(๔)  การล้างหรืออดัฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาํด้วย ได้ ได้ ได้ ได้

เพชร พลอย ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑท์ี่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาํดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อดั หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

พรม หรือขนสตัว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑห์รือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓)  การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ได้ ได้ ได้ ได้

       ทอง หรืออญัมณี

หมายเหตุ        ลาํดับที่               หมายถงึ     สาํดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                    หมายถงึ     สามารถประกอบกจิการได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   โรงงานจาํพวกที่      หมายถงึ     จาํพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่โรงงานจาํพวกที่

บริเวณท ี๒ บริเวณท ี๓ บริเวณท ี๔

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณท ี๑

โรงงานจาํพวกที่


