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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลตาดทอง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลตาดทอง  อําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลตําบลตาดทอง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลตาดทองและผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลตาดทอง  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาล
ตําบลตาดทอง  อําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในบริเวณ 
ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับลําทวน  ฝ่ังใต้  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  (ถนนแจ้งสนิท)  ฟากเหนือ  
ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากตะวันออก  โรงพยาบาลยโสธร  แขวงการทางยโสธร  
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับลําทวน  ฝ่ังตะวันออก  และวัดบ้านดอนแรด   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดแขวงการทางยโสธร  และ
โรงพยาบาลยโสธร  ด้านตะวันออก  จดโรงพยาบาลยโสธร  ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  
(ถนนแจ้งสนิท)  ฟากเหนือ  ด้านตะวันตก  จดแขวงการทางยโสธร 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  
ฟากใต้  ด้านตะวนัออก  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๒  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  เป็นระยะ  ๙๕๐  เมตร  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  
(ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  เป็นระยะ  
๓๕๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดลําทวน  ฝ่ังใต้  และกุดนกห่อ  ฝ่ังใต้  
ด้านตะวันออก  จดร่องเหมือง  ฝ่ังตะวันตก  เส้นตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๒  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  
(ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  เป็นระยะ  
๑,๒๕๐  เมตร  และเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  บรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  บรรจบกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๓  เป็นระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  ที่จุดซ่ึง 
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  (ตอนเล่ียงเมือง)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  เป็นระยะ  ๑,๖๐๐  เมตร  ด้านใต ้ 
จดเส้นขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓  ด้านตะวันตก  จดแนวเขต
เทศบาลตําบลตาดทอง  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรอืชนิดและจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิ เศษ  แต่ ไม่หมายความรวมถึงอาคาร 

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
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(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๙) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรอืชนิดและจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคาร 

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรอืชนิดและจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคาร 

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๘) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๙) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรอืชนิดและจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๘) ห้องแถว  หรือตึกแถว   
(๙) อาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และ  ข้อ  ๗  ห้ามบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด 
ในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ก่อนหรือ 
ในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง   
หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่



 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 
 

เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตําบลตาดทองรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พิชิต  เจริญผล 

ปลัดเทศบาลตําบลตาดทอง  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง 





ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔
ที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ํา โดยวิธอีบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใด 
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด
หรือย่อยน้ําแข็ง (เฉพาะการประกอบกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของ ได้
กิจการโรงแรม ห้างสรรพสินค้าและที่พักนักท่องเที่ยว)

บริเวณที่ ๓

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตาดทอง

ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕

เรื่อง กําหนดบริเวณเรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔
ที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึงชิ้นส่วน
   หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
     ที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
     บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว 
ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอา
คาร จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้

๖๑ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้ ได้

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเป็น
ส่วนใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว ได้ ได้
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔
ที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๖ โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ
การเลี้ยงสัตวแ์ละรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการ
คํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเลคทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม
ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่
เครื่องชั่งที่ใช้ในหอ้งทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๗๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ 
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น หรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้



4

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔
ที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๓

๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง หรือจําหน่ายไฟฟ้า
 เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้ ได้

๗๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ 
เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่อง
บันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึก
เสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลขชนิดมีสาย หรือไม่มีสาย 
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับ
สัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา
ชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive 
 Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  (Fixed  or
Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่อง
หรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว (เฉพาะไม่มีการล้าง
ชุบ หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี) ได้ ได้ ได้

๗๓ โรงงานดัดแปลง เครื่องมอืหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะไม่มีการล้าง ชุบหรือเคลือบผิวชิ้นงาน
โดยใช้สารเคมี) ได้ ได้

๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๔
ที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่อง
ใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง
     โฆษณาสินค้า ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตัว ได้ ได้
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  หรือส่วน

     ประกอบของยานดังกล่าว ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ 
     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้
(๓) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม

พรม หรือขนสัตว์ (ไม่มีการฟอกย้อม) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ ลําดับที่  หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้       หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่  หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  


