
 หน้า   ๑๔ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางพูน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตเทศบาลตําบลบางพูน  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลบางพูน  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบางพูน  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางพูน  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตําบลบางพูน  
อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้   
๑.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองเปรมประชากร  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๔๖  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในเขตโรงเรียนวัดเปรมประชากร  และวัดเปรมประชา   
๑.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองบางหลวงเชียงราก   
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในเขตวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย   
๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองบางหลวงเชียงราก   
 ด้านตะวันออก จดคลองบางพูน  ฝั่งตะวันตก   
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 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดคลองประปา  ฝั่งตะวันออก   
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในเขตโรงเรียนวัดบางพูน  และวัดบางพูน   
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้   
๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๔๖   
 ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลองเปรมประชากร  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต ้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  

๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร   
 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในเขตศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน  สํานักงานประกันสังคม  ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  เขต  ๑  จังหวัดปทุมธานี  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์ฝึก
อาชีพบางพูน  สถาบันราชานุกูล   

๒.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  และจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากใต้   
และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ไปทางทิศตะวันตก  
เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร   

 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากใต้  ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร  และถนน
เลียบคลองเปรมประชากร  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  ฟากเหนือ  คลองบางพูน   
ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก  และจดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในเขตศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรไทย - เยอรมัน   
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้   
๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๔๖  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  
ไปทางทิศตะวนัออก  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร   
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 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖   
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร   

ยกเว้น  พื้นที่ในเขตชุมสายโทรศัพท์บางพูน  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย   
๓.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากใต้  ที่จุดซึ่ง

อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ไปทาง 
ทิศตะวันออก  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร   

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๖  ฟากใต้   

 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากใต้  ที่จุดซึ่ง  
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร   

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังตอ่ไปนี้ 
๔.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองบางหลวงเชียงราก   
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านเหนือ  
๔.๒  ด้านเหนือ แนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตทาง

รถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  
 ด้านใต้ แนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านใต้ 
 ด้านตะวันตก จดคลองเปรมประชากร  ฝั่งตะวันออก 
๔.๓ ด้านเหนือ แนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านเหนือ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  

๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองบางหลวงเชียงราก   
 ด้านตะวันตก แนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านตะวันตก 
ทั้งนี้  ยกเว้นศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมการเกษตรไทย - เยอรมัน  สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  วัดบางพูน  และโรงเรียนวัดบางพูน   
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๔.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๐๐  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์   

 ด้านตะวันออก จดคลองเปรมประชากร  ฝั่งตะวันตก   
 ด้านใต้ แนวเขตเทศบาลตําบลบางพูน  ด้านใต้ 
 ด้านตะวันตก จดคลองประปา  ฝั่งตะวันออก 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางพูน  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  

ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายเทศบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท 

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

   (๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
   (๖) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๘) โรงซื้อขายเศษวัสดุ  
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

   (๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๙) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

   (๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) คลงัสินค้า 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

   (๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๗) ห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว   
   (๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว  
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีตําบลบางพูนรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
อํานวย  นาคบุรินทร์ 

นายกเทศมนตรีตําบลบางพูน 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕)  การเก็บรักษา  หรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช ได้

      หรือผลิตผลจากพืช  ในไซโล  โกดัง  หรือคลังสินค้า

(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้  หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙)  การร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได้ ได้

      ของผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์  ซิ่งมิใช่สัตว์น้ํา  

อย่างใดอย่าง  หนึ่งหรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้

(๑)  การฆ่าสัตว์ ได้

(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง ได้ ได้ ได้

      ตากแห้ง  หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหือดแห้ง  

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางพูน

      เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

ในเขตเทศบาลตําบลบางพูน  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



- ๒ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์ ได้

      หนังสัตว์  หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๖)  การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์ ได้

      หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

(๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่  เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      เช่น  ไข่เค็ม  ไข่เยี่ยวม้า  ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง

      หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๒)  การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง ได้ ได้ ได้

      ตากแห้ง  หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน  

(๓ ) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง ได้

      หรือไขมันสัตว์น้ํา

(๕)  การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์น้ํา  ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช หรือผลไม้  

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 



- ๓ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

      และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒)  การถนอมผัก  พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง ได้ ได้ ได้ ได้

      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง  

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช  

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓)  การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖)  การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น  หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําขนมปัง  หรือขนมเค็ก ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําขนมปังกรอบ  หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น  เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล   ซึ่งทําจากอ้อย  บีช

หญ้าหวาน  หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้



- ๔ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๑)  การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(๗)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด   ได้ ได้

      หรือพืชอื่นๆ  ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําใบชาแห้ง  หรือใบชาผง ได้ ได้

(๒)  การคั่ว  บดหรือป่นกาแฟ  หรือการทํากาแฟผง ได้ ได้

(๓)  การทําโกโก้ผง  หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทําช็อกโกเลต  ช็อกโกเลตผง  หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้

(๕)  การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผง ได้ ได้ ได้

      จากพืชอื่นๆ 

(๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้

(๗)  การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้

      ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้  (Nuts)  หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้

      หรือเมล็ดผลไม้  (Nuts)  ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้

      หรือช็อกโกเลต



- ๕ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๑๐)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้

(๑๑)  การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๖)  การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้

(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘)  การทําพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง  ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด ได้

หรือย่อยน้ําแข็ง 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์  น้ําอัดลม  หรือน้ําแร่  อย่างใดอย่างหนี่ง  

หรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

(๔)  การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเส้น  ยาเคี้ยว

หรือยานัตถุ์  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การอบใบยาสูบให้แห้ง  หรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้ ได้



- ๖ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๓)  การทํายาอัด  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง  หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔)  การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้

(๓)  การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้

หรือฟอก  ย้อมสี  หรือแต่งสําเร็จผ้า  ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่ม

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้ ได้ ได้

ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การผลิตเชือก ได้ ได้

(๒)  การผลิต  ประกอบ  หรือซ่อมแซมตาข่าย  แห  หรืออวน ได้ ได้

      และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว



- ๗ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย  ซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      เนกไท  หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้า  จากผ้า    

      หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือวัสดุอื่น

(๒)  การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า  ซึ่งมิได้ทําจากไม้ ได้ ได้ ได้

ยางอบแข็ง  ยางอัดเข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

      ที่คล้ายคลึงกัน

(๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าต่าง ได้

      บานประตู   หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อ้อ  กก  หรือผักตบชวา



- ๘ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก 

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือเครื่องใช้จากไม้  ได้

      และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๓)  การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้ ได้

(๕)  การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้ ได้ ได้

แก้ว  ยาง  หรืออโลหะอื่น  ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป  และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑)  การพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ทําปก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์   

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  อย่างใดอย่างหนึ่ง   

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ  ซึ่งมิใช่การทํา ได้

     ในสวนยางหรือป่า



- ๙ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๒) การหั่น  ผสม  รีดให้เป็นแผ่น  หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้

     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์  เครื่องกระเบื้องเคลือบ    ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องปั้นดินเผา  หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียม

วัสดุเพื่อการดังกล่าว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาว  

หรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้

(๓)  การผสมซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์  ได้

      อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน  

      หรือการผสมซีเมนต์  ปูนขาว   หรือปูนปลาสเตอร์  

      อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้

      ผลิตภัณฑ์ยิปซัม  หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์



- ๑๐ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือ ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ

เป็นส่วนใหญ่  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้

ในการก่อสร้าง  หรือติดตั้ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ได้ ได้ ได้

      ประตูน้ํา  ถังน้ํา  หรือปล่องไฟ

(๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้

(๓)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้



- ๑๑ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๑๒)  การตัด  พับ  หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓)  การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียน ได้

        หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกังหัน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องยนต์  หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซม ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องคํานวณ  เครื่องทําบัญชี  เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ

เครื่องจักรสําหรับใช้ในเครื่องการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิด 

อนาล้อก  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกัน  หรืออุปกรณ์  (Digtal  or  Analog   

Computers   or  Associated  Electronic  Data

Processing  Equipment  or  Accessories) 

เครื่องรวมราคาของขาย  (Cash  Registers)  เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว



- ๑๒ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม  เครื่องปรับหรือถ่ายเท

อากาศ  เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตู้เย็น  หรือเครื่องประกอบตู้เย็น

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  เครื่องล้าง  ซัก  ซักแห้ง  หรือรีดผ้า  

เครื่องเย็บ  เครื่องส่งกําลังกล  เครื่องยก ปั้นจั่น  ลิฟต์  

บันไดเลื่อน  รถบรรทุก  รถแทรกเตอร์  รถพ่วงสําหรับใช้

ในการอุตสาหกรรม  รถยกซ้อนของ  (Stackers)  เตาไฟหรือ

เตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน

แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได้ ได้

หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่  ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า

เครื่องยนต์ไฟฟ้า  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า  เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า  เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า



- ๑๓ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง

เครื่องเล่นแผ่นเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียง

ด้วยเทป  เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์)

แผ่นเสียง  เทป  แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ

เครื่องส่งโทรทัศน์  เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ

เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

(Semi - Conductor  or Related  Senstive  Semi - 

Conductor  Devices)  คาปาซิเตอร์  หรือคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  (Fixed  or  Variable

Electronic  Capacitors  or  Condensers)  เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือ

หลอดเอกซเรย์  และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



- ๑๔ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี  หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้

      นอกจากเรือยาง

(๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ

หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      จักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ

(๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน ได้ ได้

ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์  ซึ่งมิใช่จักรยาน  และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้



- ๑๕ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๑)  การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้

      วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง

      ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก 

หรืออัญมณี  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไช่มุก  ทองคํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี

(๒)  การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      กะไหล่ทอง  หรือโลหะที่มีค่า

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

(๔)  การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได้ ได้

(๕)  การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้

      หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี  และรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว



- ๑๖ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น  เครื่องมือ

หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําเครื่องเล่น ได้ ได้

(๒)  การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้

(๓)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอย  หรือเครื่องประดับสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้

      การแสดง

(๔)  การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม  ซิป  กระดุม  ได้ ได้ ได้ ได้

      ไม้กวาด  แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  

      กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่  ก้นกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก

(๕)  การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของหรือ  ได้ ได้ ได้ ได้

      เครื่องโฆษณาสินค้า  ตราโลหะหรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ

       (Stencils)  

(๖)  การทําแหคลุมผม  ช้องผม  หรือผมปลอม ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําให้บริสุทธิ์  หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม



- ๑๗ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครี่องยนต์

รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์    ได้ ได้

      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ ได้ ได้

      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓)  การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย ได้ ได้ ได้ ได้

เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี



- ๑๘ -  

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องนุ่งห่ม  พรม  หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(๓)  การลงรัก  หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ทอง  หรืออัญมณี

หมายเหตุ    ลําดับที่                          หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                ได้                                หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                โรงงานจําพวกที่               หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน


