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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสวนหลวง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสวนหลวง  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

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  เทศบาลตําบลสวนหลวง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสวนหลวง  และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสวนหลวง  เร่ือง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาล 
ตําบลสวนหลวง  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อยกับเทศบาล

ตําบลสวนหลวง   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับคลองสหราษฎร์  (วัดใหม่)  ฝั่งตะวันออก   
 ด้านตะวันตก จดคลองสหราษฎร์  (วัดใหม่)  ฝั่งตะวันออก 
๑.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันตก   
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่แยกจากทางหลวงชนบท  

สค.  ๑๐๑๘  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง  ๘๗๐  เมตร  เส้นตรงที่ลากตรงจากถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ที่แยกจากทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้ 
เป็นระยะทาง  ๘๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะทาง  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่แยกจากถนนสวนหลวง - ร่วมใจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
เป็นระยะทาง  ๔๔๐  เมตร 
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 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองภาษีเจริญ  สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซอยเพชรเกษม  ๙๑  ฟากตะวันตก  ถนนสวนหลวง - ร่วมใจ  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  
ฟากตะวันออก 

๑.๓ ด้านเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝั่งใต้  
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลสวนหลวงกับองค์การ

บริหารส่วนตําบลคลองมะเดื่อ 
 ด้านตะวันตก จดค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน 
๑.๔ ด้านเหนือ จดถนนทางหลวงชนบท  สค.  ๔๐๐๑  และเส้นขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  

กับก่ึงกลางคลองภาษีเจริญ 
 ด้านตะวันออก จดคลองแนวลิขิต  ๒  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองภาษีเจริญ  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนาน  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อยกับเทศบาล

ตําบลสวนหลวง 
 ด้านตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๙๑  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  

กับริมเขตทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓  เมตร  กับริมฝั่งคลองภาษีเจริญ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดคลองแนวลิขิต  ๒  ฝั่งตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๔๐  เมตร  

กับริมคลองภาษีเจริญ  ฝั่งเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองแนวลิขิต  ๒ 
 ทั้งนี้  ยกเว้นที่ทําการเทศบาลตําบลสวนหลวงและโรงเรียนบ้านสวนหลวง 
๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓  เมตร  กับริมคลองภาษีเจริญ  ฝั่งใต ้
 ด้านตะวันออก จดค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลสวนหลวงกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเดื่อ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๙๑ 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านเหนือ จดถนนสวนหลวง - ร่วมใจ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองราษฎร์นิยม  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองภาษีเจริญ  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณวัดหนองพะองและโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 
๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้

กับเทศบาลตําบลสวนหลวง 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๙๑  ฟากตะวันออก  คลองภาษีเจริญ  ฝั่งเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร   
กับริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนกับ
เทศบาลตําบลสวนหลวง 

 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้
กับเทศบาลตําบลสวนหลวง 

 ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  
ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  และคลองภาษีเจริญ  ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อยกับเทศบาล

ตําบลสวนหลวง   
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองแนวลิขิต  ๒ 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๗๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองภาษีเจริญ  และ

ทางหลวงชนบท  สค.  ๔๐๐๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลสวนหลวงกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองภาษีเจริญ  และ

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
 ด้านตะวันออก จดคลองศรีสําราญ  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองภาษีเจริญ  ฝั่งเหนือ   
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 ด้านตะวันตก จดคลองราษฎร์นิยม  ฝั่งตะวันออก  ถนนสวนหลวง - ร่วมใจ  ฟากเหนือ  
และซอยเพชรเกษม  ๙๑  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อยกับเทศบาล

ตําบลสวนหลวง 
 ด้านตะวันออก จดคลองศรีสําราญ  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับถนนสวนหลวง - ร่วมใจ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่แยกจากถนน 

สวนหลวง - ร่วมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นระยะทาง  ๔๔๐  เมตร  เส้นตรงที่ลากตรงจากถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่แยกจากถนนสวนหลวง - ร่วมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
เป็นระยะทาง  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่แยกจากทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  ฟากตะวันตก   
ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง  ๘๗๐  เมตร  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ที่แยก 
จากทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง  ๘๗๐  เมตร 

๖.๒ ด้านเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองศรีสําราญ  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลสวนหลวงกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๗”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
๗.๑ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อยกับเทศบาล

ตําบลสวนหลวง 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันออก 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลสวนหลวงกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงชนบท  สค.  ๑๐๑๘  

ฟากตะวันตก 
๗.๒ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้

กับเทศบาลตําบลสวนหลวง 
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 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  
ฟากตะวันออก 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลสวนหลวงกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเดื่อ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  
ฟากตะวันตก 

 ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณท่ี  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  
และบริเวณที่  ๗  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   

เว้นแต่ภายใต้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย  เว้นแต่  ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุสําเร็จในภาชนะประเภท
น้ํามันก๊าดหรือน้ํามันหล่อลื่น 

(๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๖) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เพื่อการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๗) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ

ก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) อาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารชุดหรือหอพัก  เว้นแต่อาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารชุด  ซึ่งไม่ใช่

ประเภทอาคารขนาดใหญ่  อาคารสูง  ที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเคหะแห่งชาติ  
หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย   

(๙) อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง  เว้นแต่สถานศึกษา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๒) อาคารเพื่อการกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๓) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๔) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 

ข้อ ๕ ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   

เว้นแต่ภายใต้ดําเนนิการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย  เว้นแต่  ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุสําเร็จในภาชนะประเภท
น้ํามันก๊าดหรือน้ํามันหล่อลื่น 

(๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๖) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เพื่อการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๗) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง  เว้นแต่สถานศึกษา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

(๑๑) อาคารคลังสินค้า  อาคารสถานีขนส่งสินค้า  หรืออาคารการรับส่งสินค้า 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๔) อาคารเพื่อการกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๕) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๖) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   

เว้นแต่ภายใต้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย  เว้นแต่  ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุสําเร็จในภาชนะประเภท
น้ํามันก๊าดหรือน้ํามันหล่อลื่น 

(๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๖) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เพื่อการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๗) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  เว้นแต่สถานศึกษา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
(๙) อาคารคลังสินค้า  อาคารสถานีขนส่งสินค้า  หรืออาคารการรับส่งสินค้า 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๒) อาคารเพื่อการกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๓) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๔) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   

เว้นแต่ภายใต้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่  สถานที่เก็บก๊าซเพื่อใช้ภายในโรงงาน 

(๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย  เว้นแต่  ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุสําเร็จในภาชนะประเภท
น้ํามันก๊าดหรือน้ํามันหล่อลื่น  และสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ภายในโรงงาน 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เพื่อการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 

(๖) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๗) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เว้นแต่เป็นสวัสดิการที่จัดให้บริการแก่
พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน 

(๘) สถานศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๓) อาคารเพื่อการกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
ข้อ ๘ ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   

เว้นแต่ภายใต้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่  สถานที่เก็บก๊าซเพื่อใช้ภายในโรงงาน 

(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย  เว้นแต่  ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุสําเร็จในภาชนะประเภท
น้ํามันก๊าดหรือน้ํามันหล่อลื่น  และสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ภายในโรงงาน 

(๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๖) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เพื่อการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๗) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๘) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เว้นแต่เป็นสวัสดิการที่จัดให้บริการแก่

พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน 
(๙) สถานศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๑) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๔) อาคารเพื่อการกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 

ข้อ ๙ ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   

เว้นแต่ภายใต้ดําเนนิการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่  สถานที่เก็บก๊าซเพื่อใช้ภายในโรงงาน 

(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย  เว้นแต่  ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุสําเร็จในภาชนะประเภท
น้ํามันก๊าดหรือน้ํามันหล่อลื่น  และสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ภายในโรงงาน 

(๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มหรือน้ํากร่อย  เพื่อการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๖) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๙) อาคารประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

(๑๐) อาคารสํานักงานที่มีพื้นที่อาคารรวมในหลังเดียวกันเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๑๑) ห้องแถวหรือตึกแถว 
(๑๒) อาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารชุดหรือหอพัก  เว้นแต่  อาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารชุด   

ซึ่งไม่ใช่ประเภทอาคารขนาดใหญ่  อาคารสูง  ที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเคหะแห่งชาติ  
หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย   

(๑๓) อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง  เว้นแต่สถานศึกษา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ข้อ ๑๐ ภายในพื้นที่บริเวณที่  ๗  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกประเภท  เว้นแต่อาคาร
เพื่อการนันทนาการ  อาคารเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  อาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  
อาคารสถาบันราชการ  และอาคารเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๑๑ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยน 
การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  
ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐ 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 

ข้อ ๑๒ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  
ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๑๓ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวงรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
นิรันดร์  ป้อมน้อย 

นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง 





บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสวนหลวง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสวนหลวง  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

_____________ 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช  ได้   ได้   ได้     

 
 ได้  

 (๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช  ได้   ได้   ได้      ได้  
 (๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผล 

จากพืชในไซโล  โกดัง  หรือคลังสินค้า               ได้ 
 (๖)  การบด  ป่น  หรือย่อยส่วนต่างๆ  ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช

หรือหัวพืช              ได้  
 (๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก ได้   ได้   ได้      ได้   
 (๙)  การร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ

ผลิตผลเกษตรกรรม             ได้   
 (๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ 

 
ได้ 
   

ได้ 
   

ได้ 
      

ได้ 
   

๓ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน  กรวด  ทราย  หรือดิน
สําหรับใช้ในการก่อสร้าง  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๓)  การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย             

 
 
 

ได้   



- ๒ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้                

 (๑)  การฆ่าสัตว์               ได้ 
 (๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  

ตากแห้ง  หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้            ได้   
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์  

หนังสัตว์  หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์              ได้  
 (๕)  การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

จากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้              ได้  
 (๖)  การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์ 

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  ได้            ได้  
 (๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร  เช่น  

ไข่เค็ม  ไข่เยี่ยวม้า  ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง  หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้   ได้   ได้      ได้   
๕ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  
เช่น  การพาสเจอร์ไรส์  หรือสเตอริไลส์            

 
 
 

ได้    
 (๒)  การทํานมสดจากนมผงและไขมัน            ได้    
 (๓)  การทํานมข้น  นมผง  หรือนมระเหย            ได้    
 (๔)  การทําครีมจากน้ํานม ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   



- ๓ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๕)  การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๖)  การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
๖ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึก 
และอากาศเข้าไม่ได้            ได้  ได้ 

 
 

 (๒)  การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้           ได้ ได้   

 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง  หรือ
ไขมันสัตว์น้ํา            ได้  ได้  

 (๔)  การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา  หรือ
การทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์            ได้    

 (๕)  การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์น้ํา  ได้   ได้         ได้  
๗ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช  หรือสัตว์  หรือ
ไขมันจากสัตว์  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้                

 (๑)  การสกัดน้ํามันจากพืช  หรือสัตว์  หรือไขมันจากสัตว์            ได้    
 (๒)  การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ํามันออกแล้ว            ได้    
 (๓)  การทําน้ํามันจากพืช  หรือสัตว์  หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็ง

โดยการเติมไฮโดรเจน            ได้    
 (๔)  การทําน้ํามันจากพืช  หรือสัตว์  หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์            ได้    
 (๕)  การทําเนยเทียม  ครีมเทียม  หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร            ได้    



- ๔ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม้   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้   
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้  

 
 

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

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว ได้   ได้   ได้      ได้  

 
 

 (๒)  การทําแป้ง ได้   ได้   ได้      ได้   
 (๓)  การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้   ได้   ได้      ได้   
 (๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้   ได้   ได้      ได้   
 (๕)  การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้   ได้   ได้      ได้   
 (๖)  การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น  แว่น  หรือแท่ง ได้   ได้   ได้      ได้   

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง   
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้   ได้   ได้     ได้ ได้  

 
 
 

 (๒)  การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น  เม็ด  หรือชิ้น ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย  บีช  
หญ้าหวาน  หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้            ได้ ได้  

 
 
 



- ๕ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

(๑)  การทําน้ําเชื่อม 
 (๕)  การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง            ได้    
 (๗)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด  

หรือพืชอื่น ๆ  ซึ่งมิใช่อ้อย             ได้   
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกแลต  

หรือขนมหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้  

 
 
 

 (๒)  การคั่ว  บด  หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง  ได้   ได้   ได้    ได้  ได้  
 (๓)  การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๔)  การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผง  หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๕)  การทําเก๊กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๗)  การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบ

ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้  (Nuts)  หรือการเคลือบถั่ว

หรือเมล็ดผลไม้  (Nuts)  ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้หรือช็อกโกแลต ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๙)  การทําหมากฝรั่ง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๑๐)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     
 (๑๑)  การทําไอศกรีม ได้   ได้   ได้     ได้ ได้     

๑๓ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้                

 (๑)  การทําผงฟู            ได้    



- ๖ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒)  การทําเครื่องปรุงกลิ่น  รส  หรือสีของอาหาร            ได้    
 (๓)  การทําแป้งเชื้อ            ได้    
 (๔)  การทําน้ําส้มสายชู            ได้    
 (๕)  การทํามัสตาร์ด ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๖)  การทําน้ํามันสลัด ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๘)  การทําพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด  
หรือย่อยน้ําแข็ง              ได้  ได้  

๑๙ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๒)  การทําเบียร์            ได้    

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
น้ําอัดลม  หรือน้ําแร่  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําน้ําดื่ม ได้   ได้   ได้    

 

ได้ ได้   
 (๒)  การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ได้   ได้   ได้    ได้    
 (๓)  การทําน้ําอัดลม            ได้    
 (๔)  การทําน้ําแร่ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๒๒ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  ด้ายหรือเส้นใย  ซึ่งมิใช่ใยหิน  
(Asbestos)  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๒)  การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ 

 
 

ได้   

 
 

ได้   ได้     ได้ ได้   



- ๗ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 

 
 

ได้   

 
 

ได้   

 
 

ได้     

 
 

ได้ 

 
 

ได้   
 (๒)  การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๔)  การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย 
หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า  ผ้าลูกไม้หรือเครื่องนุ่งห่ม 
ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกให้เป็นปุย
ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การผลิตเชือก            ได้ ได้ 

 

 
 (๒)  การซ่อมแซมตาข่าย  แห  หรืออวน  และรวมถึงชิ้นส่วน

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้   ได้   ได้     ได้ ได้  
 
 

๒๗ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมิได้ทําด้วย 
วิธีถักหรือทอ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็งซึ่งมิได้ทํา
จากไม้ก๊อก  ยาง  หรือพลาสติก            ได้    

 (๒)  การทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิได้ทําจากพลาสติกล้วน            ได้    
 (๓)  การทําแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซึ่งมิใช่ยาง            ได้    



- ๘ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๔)  การทําสักหลาด            ได้    
 (๕)  การทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม            ได้    
 (๖)  การทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ  นวม  หรือสิ่งที่

คล้ายคลึงกัน            ได้    
 (๗)  การผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเส้นใยหรือปุยใย

ที่ไม่ใช้แล้ว            ได้    
 (๘)  การทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน            ได้    

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  
ผ้าพันคอ  เนกไท  หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้า  
หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือวัสดุอื่น ได้   ได้   ได้     ได้  ได้ ได้ 

 (๒)  การทําหมวก ได้   ได้   ได้     ได้  ได้ ได้ 
๓๒ 

 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์  ซึ่งมิใช่ 
เครื่องแต่งกาย  หรือรองเท้าจาก 
(๑)  หนังสัตว์และหนังเทียม ได้   ได้   ได้     ได้    

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้  
ยางอบแข็ง  ยางอัดเข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะร่อง  หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน            ได้    



- ๙ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าต่าง  
บานประตู  หรือส่วนประกอบ  ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร            ได้    

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  
กก  หรือผักตบชวา ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้จากไม้  
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว            ได้    

 (๒)  การทํารองเท้า  ชิ้นส่วนของรองเท้า  หรือหุ่นรองเท้าจากไม้            ได้    
 (๓)  การแกะสลักไม้ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้            ได้    
 (๕)  การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้  แก้ว  ยาง  
หรืออโลหะอื่น  ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป  และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว            ได้    

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษ 
ไฟเบอร์  (Fiberboard) ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๔๐ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็ง  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้                

 (๑)  การฉาบ  ขัดมัน  หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง  
หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน            

 
    



- ๑๐ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒)  การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ  
หรือกระดาษแข็ง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

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

 (๒)  การทําแมพ่ิมพ์โลหะ            ได้    
๔๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ            ได้    

 (๒)  การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์บําบัด  
บรรเทา  รักษา  หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์            ได้    

 (๓)  การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ  
โครงสร้าง  หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ  ของร่างกายมนุษย์ 
หรือสัตว์ที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
แต่วัตถุตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับ 
ใช้เป็นอาหาร  เครื่องกีฬา  เครื่องสําอาง  เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประกอบโรคศิลปะ  และส่วนประกอบของเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการนั้น            ได้    

๔๗ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่  เครื่องสําอาง  หรือสิ่งปรุงแต่ง
ร่างกาย  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้                



- ๑๑ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๑)  การทําสบู่  วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก  แชมพู  
ผลิตภัณฑ์สําหรับโกนหนวด  หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้าง
หรือขัดถู            ได้    

 (๒)  การทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์  จากน้ํามันพืช
หรือสัตว์  หรือไขมันสัตว์            ได้    

 (๓)  การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้   ได้   ได้     ได้    
 (๔)  การทํายาสีฟัน ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๕๑ 
 

โรงงานผลิต  ซ่อม  หล่อ  หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน  
สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล  คนหรือสัตว์ 

ได้ 
   

ได้ 
   

ได้ 
     

ได้ 
    

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา  
หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้   ได้   ได้   ได้ ได้ ได้    

๕๖ 
 

โรงงานผลิตอิฐ  กระเบื้อง  หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้า
หลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural  Terracotta)  
รองในเตาไฟท่อ  หรือยอดปล่องไฟ  หรือวัตถุทนไฟ  จากดินเหนียว ได้   ได้   ได้   ได้ ได้ ได้    

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓)  การผสมซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน  หรือการผสมซีเมนต์  
ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้ากับวัสดุอื่น               ได้ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้              

 
  



- ๑๒ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

(๑)  การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม  หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

 
ได้ 

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ 
เป็นส่วนใหญ่  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน  
หรือเครื่องตบตบแต่งดังกล่าว ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๖๓ 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ 
ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน  
ประตูน้ํา  ถังน้ํา  หรือปล่องไฟ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๓)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๔)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๕)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําภาชนะบรรจุ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๒)  การทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก            ได้    



- ๑๓ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว            ได้    
 (๔)  การทําตู้หรือห้องนิรภัย ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๕)  การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มา

จากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๖)  การทําขดสปริงเหล็ก  สลัก  แป้นเกลียว  วงแหวน  หมุดย้ํา  

หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น  (Primary  
Rolling  or  Drawing  Mills) ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๗)  การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๘)  การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง

สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๙)  การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ  จากโลหะ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๑๐)  การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก  

(Enameling  Japanning  or  Lacquering)  ชุบ  หรือขัด ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๑๑)  การอัดเศษโลหะ            ได้    
 (๑๒)  การตัด  พับ  หรือม้วนโลหะ            ได้  ได้  
 (๑๓)  การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียน  หรือเชื่อมโลหะทั่วไป            ได้  ได้  
 (๑๔)  การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ   

ตาม  (๑)  ถึง  (๑๐) ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  

เครื่องกังหัน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว   ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   



- ๑๔ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๖ 
 

โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์  และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว   ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๖๗ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร  ส่วนประกอบ  
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม ้ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ
โรงเลื่อย  ไส  ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๒ )   การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่ องกลึ ง  เครื่ องคว้าน  
เครื่องเจาะ  เครื่องกัด  (Milling  Machines)  เครื่องเจียน  
เครื่องตัด  (Shearing  Machines)  หรือเครื่องไส  (Shaping  
Machines)    ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๓)  การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วย
เครื่องยนต์หรือเครื่องขัด    ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๔)  การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ  (Drop  Forges  
or  Forging  Machines)    ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๕)  การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ  เครื่องอัดโลหะ  
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ    ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๖)  การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด  เครื่องทําให้
หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า    ได้   ได้     ได้ ได้  

 
 

 (๗)  การดัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบ  (Dies)  หรือเครื่องจับ  
(Jigs)  สําหรับใช้กับเครื่องมือกล    ได้   ได้     ได้ ได้   



- ๑๕ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๘)  การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม  
(๑) ถึง  (๗)            ได้    

๖๘ 
 

โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ  เคมี  อาหาร  การปั่นท่อ  การพิมพ์  
การผลิตซี เมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว  การก่อสร้าง  
การทําเหมืองแร่  การเจาะหาปิโตรเลียม  หรือการกลั่นน้ํามัน  
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้     

 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 

ได้   
๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ  

เครื่องทําบัญชี  เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตอล  หรือชนิดอนาล็อก  
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์  (Digital  or  Analog  Computers  or  Associated  
Electronic  Data  Processing  Equipment  or  Accessories)  
เครื่องรวมราคาของขาย  (Cash  Registers)  เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  
เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ  
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา  
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม  เครื่องปรับหรือ
ถ่ายเทอากาศ  เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็น  เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  เครื่องล้าง  ซัก  ซักแห้ง  
หรือรีดผ้า  เครื่องเย็บ  เครื่องส่งกําลังกล  เครื่องยก  ปั้นจั่น  ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   



- ๑๖ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ลิฟต์  บันไดเลื่อน  รถบรรทุก  รถแทรกเตอร์  รถพ่วงสําหรับ
ใช้ในการอุตสาหกรรม  รถยกซ้อนของ  (Stackers)  เตาไฟหรือ
เตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน  แต่
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่  ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า  
เครื่องยนต์ไฟฟ้า  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า  เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า  เครื่องเปลี่ยน
ทางไฟฟ้า  เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า  
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า   ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  
เครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  
เครื่องเล่นแผ่นเสียง  เครื่องบันทึกคําบอกเครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป  
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ  (วีดิทัศน์)  แผ่นเสียง  
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ  เครื่องส่งโทรทัศน์  
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์
ที่ เ ป็นตัว กึ่งนําหรือตัว กึ่งนําชนิดไวที่ เ กี่ยวข้อง   (Semi-
Conductor  or  Related  Sensitive  Semi-  Conductor  
Devices)  คาปาซิเตอร์  หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  (Fixed  or  Variable  Electronic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



- ๑๗ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

Capacitors  or  Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์  
และรวมถึ งการผลิต อุปกรณ์หรือ ชิ้นส่ วนสํ าหรับใ ช้ กับ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 
๗๓ 

 
โรงงานผลิต  ประกอบ  หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การซ่อมแซมหรือทาสีเรือในอู่ต่อเรือ  นอกจากเรือยาง             ได้   

 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ            ได้ ได้   
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ  รถรางไฟฟ้า  หรือ

กระเช้าไฟฟ้า  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การดัดแปลงหรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ  รถรางไฟฟ้า  
หรือกระเช้าไฟฟ้า            ได้    

 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ  
รถรางไฟฟ้า  หรือกระเช้าไฟฟ้า            ได้    

๗๗ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถพ่วง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   



- ๑๘ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  จักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  
หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์  
จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน 
ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์  ซึ่งมิใช่จักรยานและรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  หรือการแพทย์  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง  ตวง  วัดหรือบังคับควบคุม ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๓)  การทําเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้   ได้   ได้     ได้    
๘๒ 

 
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา  
เลนส์  เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน  
หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้   ได้   ได้     ได้    

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือชิ้นส่วน
ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  
หรืออัญมณี  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

 
   

 
   

 
     

 
 

 
   



- ๑๙ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

(๑)  การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา  
ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

ได้ ได้ 

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

 (๓)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๔)  การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ           ได้     
 (๕)  การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หรือเหรียญอื่น            ได้    
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี  และรวมถึงชิ้นส่วน 

หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี  ดังกล่าว ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
๘๖ 

 
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา  
การบริหารร่างกาย  การเล่นบิลเลียด  โบว์ลิ่ง  หรือตกปลา  
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ 
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําเครื่องเล่น ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๒)  การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๓)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๔)  การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม  ซิป  กระดุม  ไม้กวาด  

แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  กล้องสูบยาหรือกล้อง
 
   

 
   

 
     

 
 

 
   



- ๒๐ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

สูบบุหรี่  ก้นกรองบุหรี่  หรือ  ไฟแช็ก  (เฉพาะการผลิตสินค้า
พื้นเมืองหรือของชําร่วย) 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 (๕)  การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่อง
โฆษณาสินค้า  ตราโลหะหรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ  (Stencils) ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

 (๖)  การทําแหคลุมผม  ช้องผม  หรือผมปลอม ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
 (๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําให้บริสุทธิ์  หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม            ได้   ได้ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๙๒ โรงงานห้องเย็น   ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้   ได้   ได้   ได้   ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตัว ได้   ได้   ได้   ได้   ได้   
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  

รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑ )   การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

 
 
 
  

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้ 
 (๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  

หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   ได้   ได้   ได้   ได้   ได้ 



- ๒๑ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓)  การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์            ได้    
 (๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้   ได้   ได้   ได้   ได้   

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ทํา
ด้วยเพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได้   ได้   ได้   ได้   ได้   

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

เครื่องนุ่งห่ม  พรม  หรือขนสัตว์ ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   
๑๐๐ 

 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
โดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓)  การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก  
ทอง  หรืออัญมณี ได้   ได้   ได้     ได้ ได้   

๑๐๑ 
 

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  (Central Waste  Treatment 
Plant)  (เฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสีย)   ได้   ได้   ได้   ได้   ได้ 

๑๐๔ 
 

โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซม  หม้อไอน้ํา  
(Boiler)  หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน  
ภาชนะทนแรงดัน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ 
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว            ได้    

๑๐๕ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้
ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕               ได้ 



- ๒๒ - 
 

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณพื้นที่ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ บริเวณที่  ๓ บริเวณที่  ๕ บริเวณที่  ๖ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๐๖ 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม            ได้    

 
หมายเหตุ   ลําดับที่ หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 ๑  หมายถึง   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้ 
 ๒  หมายถึง   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่  ๒  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้ 
 ๓  หมายถึง   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้ 


