
 หนา   ๓๘ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแควออม 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลแควออม  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลแควออม   
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแควออม  และนายอําเภออัมพวา  จึงออกขอบัญญัติไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแควออม  เร่ือง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่
องคการบริหารสวนตําบลแควออม  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแควออมนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอัมพวาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับคลองบางแคนอย  ฝงเหนือ  ดานตะวันออก  จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก  โรงพยาบาลอัมพวา  
วัดบางแคนอย  ดานใต  จดกึ่งกลางคลองบางแค  ฝงเหนือ  ดานตะวันออก  จดถนนบานปากน้ํา - บานบางนางจีน  
ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  สส  ๔๐๑๓  (แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๓ - บานคุงกระถิน)  
ฟากตะวันออก   
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ทั้งนี้  ยกเวน  วัดบางแคใหญ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองแควออม  ฝงใต  วัดปากน้ํา  

และโรงเรียนวัดปากน้ํา  ดานตะวันออก  จดแมน้ําแมกลอง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับคลองบางแคนอย  ฝงเหนือ  ทางหลวงชนบท  สส  ๔๐๑๓  (แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙๓ 
-  บานคุงกระถิน)  ฟากตะวันตก  ถนนบานปากน้ํา  -  บานบางนางจีน  ฟากตะวันตก  และฟากใต  ดานใต  
จดกึ่งกลางคลองประชาชมชื่น  ฝงตะวันตก  ดานตะวันตก  จดแนวเขตเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยู
บนคลองบางแค  ฝงตะวันตก  ที่จุดซ่ึงคลองตาต๋ัน  บรรจบกับคลองบางแค  กับจุดกึ่งกลางคลองแควออม  
ที่จุดซ่ึงอยูหางจากกึ่งกลางแมน้ําแมกลองเปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีแนบทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 
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(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   

และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๗) การกอสรางอาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๘) การกอสรางอาคารอาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน   

เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่

โครงการทั้งหมด 

(๙) การกอสรางอาคารอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๑๐) การกอสรางอาคารอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  

เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหา 

ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๑๑) การกอสรางอาคารอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๒) โรงฆาสัตว 

(๑๓) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๔) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 

ถามีการกอสรางอาคารเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  (๘)  และการกอสราง

อาคารเพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๑๐)  ดําเนินการ

อยูในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาว

รวมกันไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
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ขอหามการกอสรางอาคารตาม  (๙)  และ  (๑๑)  มิใหใชบังคับในกรณีการดําเนินการของการ
เคหะแหงชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกยายชุมชนแออัด 

ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และขอ  ๕  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอ  ๔  และขอ  ๕   

ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  และขอ  ๕  กอนหรือในวันที่
ขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
การใชอาคารดังกลาว  ใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  
และขอ  ๕   

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการ 
ขัดตอขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแควออม  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ดนัย  ขจรผล 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแควออม 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การตม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  

       โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กลวยไม  หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙)  การรอน  ลาง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑)  การฟกไข  โดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง  หรือ

หลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การฆาสัตว ได

(๒)  การถนอมเนื้อสัตว  โดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง ตากแหง  หรือทําให

      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว 

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว ได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหน่ึงสวนใดของสัตว ได

(๗)  การทําผลิตภัณฑจากไข  เพื่อใชประกอบเปนอาหาร  เชน  ไขเค็ม

      ไขเยี่ยวมา ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง  หรือไขเหลวแชเย็น ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแควออม
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๒)  การถนอมสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไมอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องด่ืมจากผัก  พืชหรือผลไม  และบรรจุในภาชนะที่

      ผนึก  และอากาศเขาไมได ได ได ได

(๒)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม  โดยวิธีกวน  ตากแหง ดอง  หรือทําใหเยือก

      แข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  เมล็ดพืช  หรือหัวพืช  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได

(๖)  การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางดังตอไปนี้

(๑)  การทําขนมปง  หรือขนมเคก ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒)  การทําขนมปงกรอบ  หรือขนมอบแหง ได ได ได ได

(๓)  การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง  เปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  น้ําตาล  ซึ่งทําจากออย  บีช หญาหวาน หรือ

พืชอื่นที่ใหความหวานอยางใด  อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว  ตนตาลโตนดหรือพืชอื่น ๆ

      ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหง หรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บดหรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได ได

(๓) การทําโกโกผง หรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อคโกเลต ช็อคโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม

       หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได

(๘) การอบหรือค่ัวถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว

      หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต ได ได ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

(๑๑)  การทําไอศกรีม ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘)  การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  การทําน้ําแข็ง  หรือ  ตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําด่ืม  เครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล  น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําด่ืม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔)  การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔)  การทํายานัตถุ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได

(๒)  การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก ยอมสี

หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไมหรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย ได ได ได ได

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย 

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การผลิตเชือก ได ได ได

(๒)  การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน

        และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ

       เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว

      ขนสัตว หรือวัสดุอื่น ได ได ได ได

(๒)  การทําหมวก ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทําจากไม

ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู 

      หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช  จากไมไผ  หวาย ฟาง ออ กก  หรือ

ผักตบชวา ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอกอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ  หรือเครื่องใชจากไม  และรวมถึงชิ้นสวนของ

      ผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๒)  การทํารองเทา  ชิ้นสวนของรองเทาหรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓)  การเเกะสลักไม ได ได ได ได

(๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕)  การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม 

แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูปและรวมถึงชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑดังกลาว ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑)  การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปกหรือ

        ตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือ

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทํา

      ในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ

      ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และรวมถึงการเตรียม

วัสดุเพื่อการดังกลาว ได ได ได ได

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต  ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓)  การผสมซีเมนต  ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย-

      อยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใด

      อยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น ได

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม

      ผลิตภัณฑยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได

๖๑ โรงงานผลิต ตกแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ

เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือ

เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปน

สวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรือุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได ได ได

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง หรือ

ติดต้ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑโลหะ  อยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓)  การกลึง  เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวม

ถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได ได

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ  เครื่องทําบัญชี

เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิด

ดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเลคทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูล

ที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated

Electronic Data Processing Equipment or Accessories)  เครื่องรวม

ราคาของขาย (Cash  Registers)  เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่

ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวย

การถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเท

อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจ่ัน ลิฟต บันไดเลื่อน

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือ

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนต

ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือ

เครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได ได

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่อง

รับโทรศัพท เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลน

แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทศัน) แผนเสียง เทป

แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

หรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา

ชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor or Related Sensitive

Semi-Conductor Devices) คาปาซิเตอร หรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixeder Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึง

การผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว ได ได ได ได

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจากเรือยาง ได ได ได

(๒)  การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

        จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต

        จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน

หรือสัตว  ซึ่งมิใชจักรยานและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว ได ได ได

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑)  การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ

       วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง

      ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ได ได ได ได

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวน

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก

หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑)  การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา

       ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ

      กะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได

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

(๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕)  การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ

        หรือเหรียญอื่น ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่อง

ดนตรีดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องมือ ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได

(๔)  การทํารม  ไมถือ  ขนนก  ดอกไมเทียม  ซิป  กระดุม ไมกวาด  แปรง  ตะเกียง

      โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่  กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก ได ได ได ได

(๕)  การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินคา  ตราโลหะ

     หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได ได ได ได

(๖) การทําแหคลุมผม ของผม หรือผมปลอม ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑)  การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบของยาน

      ดังกลาว ได ได

(๒)  การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบ

        ของยานดังกลาว ได ได

(๓)  การพนสีกันสนิม  ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย

เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม

พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง  

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑๓)  การลงรัก หรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง  หรืออัณมณี ได ได

หมายเหต ุ   ลําดับที่                       หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  ได                                 หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  โรงงานจําพวกที่           หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่


