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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางนมโค 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลบางนมโค  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลตําบลบางนมโค  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบางนมโคและผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางนมโค  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาล
ตําบลบางนมโค  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรอียุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเสนา 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดแม่น้ําน้อย  ฝ่ังใต้   
ด้านตะวันออก  จดโรงเรียนวัดบางนมโค  (ปานอุทิศ) 
ด้านใต้   จดถนนโยธาธิการสายคันคลองชลประทานสีกุก - บางซ้าย  ฟากเหนือ 
ด้านตะวันตก  จดโรงเรียนวัดสามกอ  (วงศ์ประชารัฐ)   
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๖๓ 
ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๑๑ 
ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๖๓   
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ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๑๑ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ  จดแม่น้ําน้อย  ฝ่ังใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากก่ึงกลางแม่น้ําน้อย  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากจุดก่ึงกลาง

สะพานข้ามแม่น้ําน้อย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ  ตามแนวแม่น้ําน้อย  เป็นระยะ  
๑,๖๓๐  เมตร 

 ด้านใต้  จดถนนโยธาธิการสายคันคลองชลประทานสีกุก - บางซ้าย  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําน้อย  ฝ่ังตะวันออก 
(๒) ด้านเหนือ  จดถนนโยธาธิการสายคันคลองชลประทานสีกุก - บางซ้าย  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑๑  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๖๓   
 ด้านตะวันตก จดคลองขนมจีน  ฝ่ังตะวันออก  และฝ่ังเหนือ 
(๓) ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางคลองทานตะวัน 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๖๓  เส้นขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑๑   
เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  และเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑๑ 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑๑  ฟากตะวันออก 
(๔) ด้านเหนือ  จดถนนโยธาธิการสายคันคลองชลประทานสีกุก - บางซ้าย  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองทานตะวัน 
 ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหนองปลาแดง 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ปรากฏตามแผนที่ 

ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลบางนมโค  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร  ชนิดและประเภท  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
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   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  
ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
   (๑๑) อาคารขนาดใหญ่ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๕) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
   (๖) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
   (๗) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนพิการ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
   (๘) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๑๑  หมายเลข  ๓๒๖๓  และหมายเลข  ๓๔๕๔ 
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
   (๔) โรงกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
   (๕) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
   (๖) โรงซ่อม  สร้าง  หรือบริการยานพาหนะที่ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด   
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญตัินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีตําบลบางนมโครักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ปรีชา  ดัสดุลย์ 

นายกเทศมนตรีตําบลบางนมโค 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือ

หลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การตม้  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมลด็พืช ได้

(๒) การกะเทาะเมลด็  หรือเปลือกเมลด็พืช ได้

(๓) การหีบหรืออดัฝ้าย หรือการปั่นหรืออดันุ่น ได้

(๔) การเกบ็รักษาหรือลาํเลียงพืช เมลด็พืชหรือผลิตผลจากพืช  ในไซโล 

โกดงัหรือคลงัสินคา้ ได้

(๕) การบด ป่น หรือยอ่ยส่วนตา่งๆ ของพืช  ซึ่งมิใช่เมลด็พืช หรือหวัพืช ได้

(๖) การเพาะเชื้อเห็ด กลว้ยไม ้หรือถัว่งอก ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การร่อน  ลา้ง คดั หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การฟักไขโ่ดยใชตู้อ้บ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตว ์ซึ่งมิใช่สัตวน์ํ้ าอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์

(๒) การถนอมเนื้อสัตว ์ โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้  หรือ

ทาํใหเ้ยอืกแขง็โดยฉบัพลนัหรือเหือดแหง้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข ่เพื่อใชป้ระกอบเป็นอาหาร เช่นไขเ่คม็ ไขเ่ยีย่วมา้ 

ไขผ่ง  ไขเ่หลวเยอืกแขง็ หรือไขเ่หลวแช่เยน็ ได้ ได้ ได้

บญัชีท้ายเทศบญัญัตเิทศบาลตาํบลบางนมโค เรื่อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในพืน้ที่บางส่วน ในเขตเทศบาลตาํบลบางนมโค  อาํเภอเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๖

โรงงานจาํพวกที่

๑

๒

ลาํดบัที่

____________________

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๒

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้านมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํนมสดใหไ้ร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เช่น 

 การพาสเจอร์ไรส์  หรือสเตอริไลส์

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวน์ํ้ า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การถนอมสัตวน์ํ้ าโดยวิธีอบ  รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้ หรือทาํให้ ได้ ได้ ได้

 เยอืกแขง็โดยฉบัพลนัหรือเหือดแหง้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือผลไมอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืชหรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้ ได้

และอากาศเขา้ไม่ได้

(๒) การถนอมผกั พืช หรือผลไม ้โดยวิธีกวน ตากแหง้  ดอง หรือทาํใหเ้ยอืกแขง็ ได้ ได้ ได้

โดยฉบัพลนัหรือเหือดแหง้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมลด็พืช หรือหวัพืช อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขดัขา้ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํแป้ง ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบด เมลด็พืชหรือหวัพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมลด็พืชหรือหวัพืช ได้ ได้ ได้

(๕) การปอกหวัพืช หรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเส้น แวน่ หรือแท่ง ได้ ได้

๕

๖

๓

๔



๓

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง  อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํขนมปัง หรือขนมเคก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํขนมปังกรอบ หรือขนมอบแหง้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้ง เป็นเส้น เมด็หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าตาล ซึ่งทาํจากออ้ย บีช หญา้หวาน หรือพืช

อื่นที่ใหค้วามหวานอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํนํ้าเชื่อม ได้ ได้

(๒) การทาํนํ้าตาลจากนํ้าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนดหรือพืชอื่นๆซึ่งมิใช่ออ้ย ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั  ชา  กาแฟ  โกโก ้ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง   ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํใบชาแหง้หรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคัว่ บด หรือป่นกาแฟ หรือการทาํกาแฟผง ได้ ได้

(๓) การทาํโกโกผ้ง หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้

(๔) การทาํช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้ ได้

(๕) การทาํเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงทาํจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้

(๖) การทาํมะขามอดัเมด็ มะนาวอดัเมด็ หรือผลไมอ้ดัเมด็ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม ้หรือเปลือกผลไม ้หรือการเคลือบผลไม ้ หรือ

      เปลือกผลไมด้ว้ยนํ้าตาล ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคัว่ถัว่ หรือเมลด็ผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือเมลด็ผลไม้

(Nuts)  ดว้ยนํ้าตาล กาแฟ โกโก ้หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้

๘

๗



๔

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๙) การทาํลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้

(๑๐)การทาํไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

 หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํนํ้ามนัสลดั ได้ ได้ ได้

(๒) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทาํนํ้าแขง็ หรือ ตดั ซอย บด หรือยอ่ยนํ้าแขง็ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์นํ้าอดัลม

หรือนํ้าแร่ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํนํ้าดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

(๓) การทาํนํ้าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาสูบ ยาอดั ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานตัถุ ์

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํยาอดั ยาเส้น ยาเส้นบาํรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๒) การทาํยานตัถุ์ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ดา้ย หรือเส้นใย ซึ่งมิใช่หิน (Asbestos)

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทอหรือการเตรียมเส้นดา้ยยนืสาํหรับการทอ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การพิมพส์ิ่งทอ

๑๒



๕

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อยา่งใด

อยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอเป็นเครื่องใชภ้ายในบา้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแตง่หรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๖ โรงงานถกัผา้ ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มดว้ยดา้ย หรือเส้นใย หรือฟอก ยอ้มสี ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแตง่สาํเร็จผา้ ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถกัดว้ยดา้ยหรือเส้นใย 

(ตอ้งไม่มีการฟอกยอ้มสี)

๑๗ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดว้ยวิธีการทอ สาน ถกั หรือผกูใหเ้ป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือ ได้ ได้ ได้ ได้

พรมที่ทาํดว้ยยางหรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามนั

๑๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก ตาขา่ย แห หรือ อวน อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาขา่ย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้ ได้ ได้ ได้

อุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแตง่กาย ซึ่งมิใช่รองเทา้ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การตดัหรือเยบ็เครื่องนุ่งห่ม เขม็ขดั ผา้เช็ดหนา้ ผา้พนัคอ เนกไท หูกระตา่ย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา้ จากผา้ หนงัสัตว ์ขนสัตว ์หรือวสัดุอื่น

(๒) การทาํหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



๖

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๐ โรงงานผลิตรองเทา้หรือชิ้นส่วนของรองเทา้ ซึ่งมิไดท้าํจากไม ้ยางอบแขง็ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ยางอดัเขา้รูป หรือพลาสติกอดัเขา้รูป

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไมด้ว้ยวิธีอื่นที่คลา้ยคลึงกนั

(๒) การทาํวงกบ ขอบประต ูขอบหนา้ตา่ง บานหนา้ตา่ง บานประต ูหรือส่วนประกอบที่ทาํ 

ดว้ยไมข้องอาคาร

๒๒ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจ้ากไมไ้ผ ่ หวาย  ฟาง  ออ้  กก  หรือ ผกัตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือไมก้๊อกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การแกะสลกัไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไมก้๊อก ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานทาํเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง่ภายในอาคารจากไม ้แกว้ ยาง หรืออโลหะอื่น

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง่ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเขา้รูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(๑) การพิมพ ์การทาํแฟ้มเกบ็เอกสาร การเยบ็เล่ม  ทาํปก หรือตบแตง่สิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติกอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี้

(๑)  การทาํเครื่องมือ เครื่องใช ้เครื่องเรือน  หรือเครื่องประดบัและรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้

ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้

(๒) การทาํเสื่อหรือพรม ได้ ได้

๒๕

๒๑



๗

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓)  การทาํภาชนะบรรจุ  เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทาํพลาสติกเป็นเมด็ แท่ง ท่อ หลอด แผน่ ชิ้น ผง หรือรูปทรงตา่งๆ

โรงงานผลิตผลิตภณัฑ ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวสัดุเพื่อการดงักล่าว

โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างเบา้หลอมโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

กระเบื้องประดบั (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ

หรือวตัถุทนไฟ จากดินเหนียว

๒๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การลาํเลียงซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ดว้ยระบบสายพานลาํเลียงหรือ

ระบบท่อลม

๓๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์โลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

 ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํผลิตภณัฑค์อนกรีต ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสม ผลิตภณัฑย์ปิซมั หรือผลิตภณัฑ์ ได้ ได้

ปูนปลาสเตอร์

โรงงานผลิต ตบแตง่ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชท้ี่ทาํดว้ยเหลก็หรือ

เหลก็กลา้ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใชด้งักล่าว

๓๒ โรงงานผลิต ตบแตง่ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง่ภายในอาคาร ได้ ได้

ที่ทาํจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง่ดงักล่าว

๓๑

๒๗

๒๘



๘

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ   สาํหรับใชใ้นการก่อสร้าง หรือ

ติดตั้งอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการตอ่เรือ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ อยา่งใด

อยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องใชเ้ลก็ ๆ จากโลหะ (ไม่มีการชุบหล่อ) ได้ ได้ ได้

(๓) การอดัเศษโลหะ

(๔) การตดั  พบั หรือมว้นโลหะ

(๕) การกลึง เจาะ ควา้น กดั ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป ได้ ได้ ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต ์เครื่องกงัหนั ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต ์หรือเครื่องกงัหนัดงักล่าว

โรงงานผลิต  ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการกสิกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสัตว ์ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัร

ดงักล่าว 

๓๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องจกัร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัร

สาํหรับประดิษฐโ์ลหะหรือไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัร สาํหรับโรงเลื่อย ไส ทาํเครื่องเรือนหรือ ได้ ได้ ได้

ทาํไมว้ีเนียร์

๓๕

๓๖



๙

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องควา้น เครื่องเจาะ เครื่องกดั (Milling Machines) ได้ ได้ ได้

เครื่องเจียน เครื่องตดั (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

(๓) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตดัโลหะดว้ยเครื่องยนต ์หรือเครื่องขดั ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได้ ได้ ได้

(๕) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอดัโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได้ ได้ ได้

(๖) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดนัรีด เครื่องทาํใหห้ลอมละลายหรือเชื่อมโดย ได้ ได้ ได้

ไม่ใชไ้ฟฟ้า

(๗) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจบั (Jigs) สาํหรับใชก้บั ได้ ได้ ได้

เครื่องมือกล

(๘) การทาํส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สาํหรับเครื่องจกัรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้ ได้

๓๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ เครื่องทาํบญัชี เครื่องจกัรสาํหรับระบบ ได้ ได้ ได้ ได้

บตัรเจาะ เครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการคาํนวณชนิดดิจิตลั หรือชนิดอนาลอ้ก หรือเครื่องอิเลก็ทรอนิกส์

สาํหรับปฏิบตัิกบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนั หรืออุปกรณ์ (Digital of Analog Computers or 

Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม

ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพด์ีด เครื่องชัง่ซึ่งมิใช่เครื่องชัง่ที่ใชใ้นหอ้ง

ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอดัสาํเนาซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ และ

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว



๑๐

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้า เครื่องอดัอากาศหรือก๊าซ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดบัไฟ ตูเ้ยน็หรือเครื่อง

ประกอบตูเ้ยน็ เครื่องขายสินคา้อตัโนมตัิ เครื่องลา้ง  ซกั ซกัแหง้ หรือรีดผา้ เครื่องยบ็

เครื่องส่งกาํลงักล เครื่องยก ปั้นจัน่ ลิฟท ์บนัไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพว่ง

สาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม รถยกซอ้นของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาํหรับใช้

ในการอุตสาหกรรม หรือสาํหรับใชใ้นบา้น แตผ่ลิตภณัฑน์ั้นตอ้งไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

๔๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรหรือผลิตภณัฑท์ี่ระบุวใ้นลาํดบั ได้ ได้

ที่ 70 เฉพาะที่ใชไ้ฟฟ้า เครื่องยนตไ์ฟฟ้า เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงแรงไฟฟ้า 

เครื่องสับหรือบงัคบัไฟฟ้า เครื่องใชส้าํหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง

หรือจาํหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาํหรับใชบ้งัคบัไฟฟ้า หรือเครื่องซ่อมไฟฟ้า

โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทย ุ  เครื่องรับโทรทศัน์  เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้ ได้ ได้

หรือบนัทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง เครื่องบนัทึกคาํบอก  เครื่องบนัทึกเสียงดว้ยเทป

 เครื่องเล่นหรือเครื่องบนัทึกแถบภาพ (วิดิทศัน์)  แผน่เสียง เทปแม่เหลก็ที่ไดบ้นัทึกเสียงแลว้

 เครื่องโทรศพัท ์ หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทย ุเครื่องส่งโทรทศัน์  

เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจบัสัญญาณ  เครื่องเรดาร์ ผลิตภณัฑท์ี่เป็นตวักึ่งนาํหรือตวักึ่งนาํชนิดไว

ที่เกี่ยวขอ้ง  (Semi - Conductor or  Related   Sensitive Semi -  Conductor Devices)

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic  Capacitors  or  Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์

 และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์  หรือชิ้นส่วนสาํหรับใชก้บัเครื่องอิเลก็ทรอนิกส์  ดงักล่าว

๔๑



๑๑

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๔๒ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดดัแปลง  เครื่องมือหรือเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นลาํดบั ได้ ได้ ได้ ได้

ใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การตอ่ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ตอ่เรือ นอกจากเรือยาง ได้ ได้

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเชา้ไฟฟ้า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การสร้าง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใชใ้นการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเชา้ไฟฟ้า

๔๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถยนต ์หรือรถพว่งอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตห์รือรถพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับรถยนต ์หรือรถพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต ์ จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยาน

สองลอ้  อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ  จกัรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้

(๒) การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับรถจกัรยานยนต ์จกัรยานสามลอ้  หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

จกัรยานสองลอ้

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท ์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี้ (ไม่มีการชุบหล่อ)

(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง ซ่อมแซม  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

เรือโฮเวอร์คราฟท์

๔๖



๑๒

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมลอ้เลื่อนที่ขบัเคลื่อนดว้ยแรงคน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือสัตว ์ซึ่งมิใช่จกัรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์

ดงักล่าว

๔๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช ้หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือ

การแพทย ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใชใ้นหอ้งทดลอง

หรืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการชัง่ ตวง วดั หรือบงัคบัควบคุม

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร พลอย  ทอง  เงิน นาก

 หรืออญัมณี อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํเครื่องประดบัโดยใชเ้พชร พลอย ไขมุ่ก ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

อญัมณี (ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

(๒) การทาํเครื่องใชด้ว้ยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีคา่ ได้ ได้ ได้ ได้

(ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

(๓) การตดั เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น ได*้ ได*้

๕๑ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี ได้ ได้ ได้ ได้

ดงักล่าว

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใชท้ี่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบั

อื่น อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การทาํเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้

๔๘



๑๓

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดบัสาํหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํร่ม ไมถ้ือ ขนนก ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง ได้ ได้ ได้ ได้

โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กลอ้งสูบยาหรือกลอ้งบุหรี่ กน้กรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทาํป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา้ ตราโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือยาง แม่พิมพล์ายฉลุ (Stencils)

(๖) การทาํแหคลุมผม ชอ้งผม หรือผมปลอม ได้ ได้

(๗) การทาํผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช ้ที่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้

๕๓ โรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า

๕๔ โรงงานจดัหานํ้า  ทาํนํ้าใหบ้ริสุทธิ์  หรือจาํหน่ายนํ้าไปยงัอาคาร

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๕๕ โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การบรรจุสินคา้ทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้

๕๖ โรงงานหอ้งเยน็ (ไม่มีการแกะลา้ง) ได้ ได้ ได้ ได้

๕๗ โรงงานซ่อมรองเทา้ หรือเครื่องหนงั ได้ ได้

๕๘ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้า สาํหรับใชใ้นบา้นหรือใชป้ระจาํตวั ได้ ได้

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์  รถพว่ง 

จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว  อยา่ง

ใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพว่ง  จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้



๑๔

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจาํพวกที่ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การพน่สีกนัสนิม ยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้

โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทาํดว้ยเพชร พลอย ได้ ได้

ทองคาํ  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออญัมณี

๖๑ โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้ ได้ ได้

๖๒ โรงงานซกัรีด ซกัแหง้ ซกัฟอก  รีด อดั หรือยอ้มผา้ เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแตง่หรือเปลี่ยนแปลงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือส่วนประกอบ

ของผลิตภณัฑโ์ดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี้

(๑) การลงรัก หรือการประดบัตบแตง่ดว้ยแกว้ กระจก มุก ทอง หรืออญัมณี ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการผลิต หรือการจาํหน่ายไอนํ้า (Steam Generating)

๖๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกลูหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้

ที่มีลกัษณะและคุณสมบตัิตามที่กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕

๖๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการนาํผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมที่ไม่ใชแ้ลว้ หรือของเสีย

จากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่โดยผา่นกรรมวิธีการผลิตทาง

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ ลาํดบัที่                    หมายถึง       ลาํดบัที่ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

ได ้                          หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานภายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

โรงงานจาํพวกที่     หมายถึง       จาํพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

ได*้                          หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน โดยใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน

๖๐




