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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาดี 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เทศบาลตําบลนาดี  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  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  เทศบาลตําบลนาดี  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาดี  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาครจึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาดี  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เทศบาลตําบลนาดี  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะการใช้การบังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองสี่วา

พาสวัสดิ์ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเลียบคลอง

หม่ืนปรารมภ์  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนเลียบคลองเจ็ดศอกและเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับถนนสายหมู่บ้านกานดา 

 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๕  สายธนบุรี - ปากท่อ 

 ด้านตะวันตก   จดเส้น ก่ึงกลางคลองยายดี   คลองครุ   คลองนา   ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  สายอ้อมน้อย - สมุทรสาคร  
ฟากตะวันออก 

๑.๒ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๕  สายธนบุรี - ปากท่อ 

 ด้านตะวันออก   จดเส้นขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเคหะชุมชนมหาชัย 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ด้านใต้  จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔๒  สายสมุทรสาคร – 
กรุงเทพมหานคร  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก   จดเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลนาดีกับเทศบาลนคร  
สมุทรสาคร  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทราย  และองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม 

๑.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๕  สายธนบุรี - ปากท่อ 

 ด้านตะวันออก   จดเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลนาดี  กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลคอกกระบือ  และองค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม 

 ด้านใต้   จดเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลนาดี  กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกขาม 

 ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายบ้านตาแคลน 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางหลวงชนบท  

สค.  ๔๐๑๙ 
 ด้านตะวันออก จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  สายอ้อมน้อย  -  

สมุทรสาคร  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลนาดี  กับองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าทราย 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเทศบาลตําบลนาดี  กับเทศบาล

ตําบลบางปลา   
“บริเวณที่  ๓”หมายความว่า  พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลนาดี  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  

และบริเวณที่  ๒ 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชที้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๗) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่เป็นการประกอบการโดยหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ไซโลเก็บผลผลิตการเกษตร   
(๙) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 

(๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการ

ก่อสร้างแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก   
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้  
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ        
(๔) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๕) ห้องแถว  หรือตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕   
และข้อ  ๖   

ข้อ ๘ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ เทศบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖   

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
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ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้างดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาดีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พันจ่าเอก  อัษฎางค์  วิเศษวงศ์ษา 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรีตําบลนาดี 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การต้ม  นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืชในไซโล  โกดัง หรือคลังสินค้า ได้
(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถ่ัวงอก ได้ ได้ ได้
(๙)  การร่อน  ล้าง  คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การฆ่าสัตว์ ได้
(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแหง้ หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง

ได้ ได้ ได้

(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือ
สารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

ได้

(๖)  การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์

ได้

ได้

๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่นการพาสเจอร์
ไรส์หรือสเตอริไลส์

ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง

ได้ ได้ ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาดี
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องท่ีเทศบาลตําบลนาดี  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๓

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

(๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่  เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม  
ไข่เยี่ยวม้า  ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

ได้ ได้
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(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา   หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามันหรือ
ไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์

ได้

(๕) การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด หรือ บดสัตว์น้ํา ได้
๘ โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับผัก พืชหรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ
ท่ีผลึก และอากาศเข้าไม่ได้

ได้ ได้ ได้

(๒)  การถนอมผัก  พืช  ผลไม้  โดยวิธีกวน  ดอง  ตากแห้ง หรือทําให้เยือก
แข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ได้ ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังตอ่ไปน้ี

(๑)  การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้
(๓)  การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้
(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๖)  การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น  แว่น  หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
 ดังต่อไปน้ี
(๑)  การทําขนมปัง  หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้
(๒)  การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบกรอบ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น  เม็ด  หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล  ซ่ึงทําจากอ้อย  บีช  หญ้าหวาน  
หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้
(๗)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ 
ซ่ึงมิใช่อ้อย

ได้ ได้

๑๒ โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกแลตหรือ      
ขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง ได้ ได้ ได้
(๒)  การค่ัว  บดหรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได้ ได้
(๓)  การทําโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้
(๔)  การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผง หรือขนมจาก
ช็อกโกแลต

ได้ ได้ ได้
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(๕)  การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้
(๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้
(๗)  การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

ได้ ได้ ได้

(๘)  การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือเมล็ด
ผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้หรอืช็อกโกแลต

ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร  อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๖)  การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้
(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น  พริกไทย หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด  หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

 ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง (เฉพาะใน
บริเวณฟาร์มปศุสัตว์)

ได้

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ)

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม 
 น้ําแข็ง หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเส้น  ยาเค้ียวหรือยานัตถ์ุ 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)   การอบใบยาสูบให้แห้ง  หรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้
(๓)  การทํายาอัด  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว ได้ ได้
(๔)  การทํายานัตถ์ุ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซ่ึงมิใช่ใยหิน 
(Asbestos) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพ้ืนเมือง) ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
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๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซ่ึงมิใช่เครื่องนุ่มห่ม  
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้
(๒)  การทําถุงหรือกระสอบ  ซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔)  การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใยหรือฟอก  ย้อมสี
 หรือแต่งสําเร็จผ้า  ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

ได้ ได้ ได้ ได้

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อ หรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เสื่อ
หรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑)  การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้
(๒)  การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแต่งกาย  ซ่ึงมิใช่รองเท้า อย่างใด อย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี

(๑)  การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย 
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์  ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน

ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําหมวก ได้ ได้ ได้
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซ่ึงมิได้ทํามาจากไม้  ยางอบแข็ง 

 ยางอัดเข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี

(๑)  การเลื่อย  ไส  ซอย  เจาะรองหรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึง ได้
(๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนา้ต่าง  บานหน้าต่าง  บานประตู  หรือ
ส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร

ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง อ้อ กก  หรือ
ผักตบชวา

ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑)  การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

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

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว ยาง  หรือ
อโลหะอ่ืน  ซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัด
เข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
(๑)  การพิมพ์ การพิมพ์เอกสาร การเย็บเล่ม การทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒)  การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
 (Pesticides) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะการทําปุ๋ยหมัก 
หรือปุ๋ยอินทรีย์)

ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี

(๑)  การทํายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยาง
หรือป่า

ได้

(๒)  การหั่น  ผสม  รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การทํา
ในสวนยางหรือป่า

ได้

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์กระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา  หรือเครื่องดินเผา  และ
รวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได้ ได้ ได้
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด 

อย่างหน่ึงหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียง
หรือระบบท่อลม

ได้

(๓) การผสมซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างเข้าด้วยกันหรือ การผสมซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใด   
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

ได้
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๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ท่ีทํา
ด้วยเหล็ก  หรือเหล็กกล้า  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
เครื่องใช้ดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ เครื่องตบ
แต่งภายในอาคารท่ีทําจากโลหะ  หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  หรือ
 ติดตั้ง  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี
(๑)  การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้
(๑๒) การตัด  พับ  หรือม้วนโลหะ ได้
(๑๓) การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน และ
รวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

ได้ ได้ ได้ ได้

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับใช้ในการ
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องจักรดังกล่าว

ได้ ได้

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณเครื่องทําบัญชี 
 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิด  
ดิจิตลัหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง (Data  Processing  Equipment  or  
Accessories) เครื่องรวมราคาขอขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  เครื่องอัดสําเนาซ่ึง
มิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องเป่าหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ 
ตู้เย็น หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  เครื่องล้างซัก   
ซักแห้ง  หรือรีดผ้า  เครื่องเย็บผ้า  เครื่องส่งกําลังกล  เครื่องยก  ปั้นจั่น

ได้ ได้ ได้
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ลิฟต์  บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์  รถพ่วง   สําหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม  หรือสําหรับใช้ในบ้าน  แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ี
ระบุไว้ในลําดับท่ี   ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า  เครื่องยนต์ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า 
 เครื่องสับหรือเครื่องบังคับไฟฟ้า  เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า  เครื่องเปลี่ยน
ทางไฟฟ้า  เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า  หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ได้ ได้ ได้

๗๒ โรงงานประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  
เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง  เครื่องบันทึก    คํา
บอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือ บันทึกแถบภาพ(วดีิทัศน์) 
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด   
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงตัวนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง 
(Semi – Conductor or Related  Sensitiva  Semi - conductor) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Variable  
Electronic  Capacitors or Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ 
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์และรวมถึงการ
ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ได้ ได้ ได้ ได้

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์   
จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ

ได้ ได้

(๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษ  หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ
  หรือจักรยานสองล้อ

ได้ ได้

ได้ ได้ ได้

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังตอ่ไปน้ี

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อนด้วยแรง
คน  หรือสัตว์  ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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(๑)  การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ท่ีใช้
ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

ได้ ได้ ได้ ได้

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือ
เครื่องวัดเวลา

ได้ ได้ ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
 หรืออัญมณี

ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือ
โลหะท่ีมีค่า

ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ได้ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ๆ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องดนตรีดังกล่าว

ได้ ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเล่น  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ท่ีมิได้ระบุ
ไว้ในลําดับอ่ืน  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง 
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช๊ก

ได้ ได้

(๕) การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่องโฆษณาสินค้า  
ตราโลหะหรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ ( Stencils )

ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําให้บริสุทธิ์  หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม

ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
 ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้

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

ประจําวัน
ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง  
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑)  การซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว

ได้ ได้

(๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้ ได้

(๓)  การพ่นสีกับสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําด้วยเพชร พลอย 
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดบัใด ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  พรม  

หรือขนสัตว์
ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้
๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเกลือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้
(๔) การทําเกลือให้บริสุทธิ์ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยก หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ได้

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว 
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ได้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๓
โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ในรูป
ของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัยแหล่งแสงท่ีมี
กําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และ
แถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการ
บันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

ได้

หมายเหตุ
ลําดับท่ี                   หมายถึง  ลําดับท่ีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้                         หมายถึง  สามารถดําเนินกิจการได้ในส่วนของการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน
โรงงานจําพวกท่ี        หมายถึง  จําพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕


