
 หน้า   ๗๕ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ ์
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์   
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์  โดยอาศัย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์และนายอําเภอเสนา  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์   อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเสนา 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ด้านเหนือ จดคลองรางจรเข้  ฝ่ังใต้ 
     ด้านตะวันออก จดคลองรางจรเข้  ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านใต้ จดคลองรางจรเข้  ฝ่ังเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดคลองรางจรเข้  ฝ่ังตะวันออก 
  ๑.๒ ด้านเหนือ จดคลองรางจรเข ้  ฝ่ังใต้   และคลองต้นตาล  ฝ่ังใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนธรรมสิทธิ์เสนา   ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดโรงเรียนพิบูลย์ประสิทธิ์   
   ด้านตะวันตก จดคลองรางจรเข้  ฝ่ังตะวันออก 
  ๑.๓ ด้านเหนือ จดคลองต้นตาล  ฝ่ังใต้   
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   ด้านตะวันออก จดคลองต้นตาล  ฝ่ังตะวันตก   
   ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก

คลองประตูน้ําตัดกับถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนธรรมสิทธิ์เสนา  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันตก จดถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ฟากตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอ่ไปนี้ 
  ๒.๑ ด้านเหนือ จดโรงเรียนพิบูลประสิทธิ์  และวัดกระโดงทอง   
   ด้านตะวันออก จดถนนธรรมสิทธิ์เสนา   ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดคลองประตูน้ํา  ฝ่ังเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดคลองรางจรเข้  ฝ่ังตะวันออก  และโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

เมืองเสนา 
  ๒.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก

ก่ึงกลางคลองประตูน้ําตัดกับถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนธรรมสิทธิ์เสนา  
เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

   ด้านตะวันออก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์ 
   ด้านใต้ จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์    
   ด้านตะวันตก จดถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ฟากตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองส่งน้ํา

ชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด  ที่จุดซ่ึงคลองรางจรเข้บรรจบคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ  ตามแนวคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด  เป็นระยะ  
๑,๓๕๐  เมตร   และเส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน
ผักไห่ - เจ้าเจ็ด  ไปทางทิศตะวนัออก  จนถึงก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด 

   ด้านตะวันออก จดคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด  ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านใต้ จดคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด  ฝ่ังเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดคลองรางจรเข้   ฝ่ังตะวันออก 
  ๓.๒ ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน 

ผักไห่ - เจ้าเจ็ด  ที่จุดซ่ึงคลองรางจรเข้บรรจบกับคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ  ตามแนวคลองส่งน้ําชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด  เป็นระยะ  
๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกจนถึงก่ึงกลางแม่น้ําน้อย 
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   ด้านตะวันออก จดแม่น้ําน้อย  ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านใต้ จดคลองต้นตาล  ฝ่ังเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดถนนธรรมสิทธิ์เสนา  ฟากตะวันออก  คลองต้นตาล   

ฝ่ังตะวันออก  และคลองรางจรเข้  ฝ่ังตะวันออก 
  ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์  อําเภอเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ซ่ึงอาคารชนิดและประเภท   ดังต่อไปนี้ 

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

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ   และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
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   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๘) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรบัเล้ียงสัตว์ 
   (๙) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๑๑) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๒) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
   (๑๓) อาคารขนาดใหญ่ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และ
สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
   (๘) อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔   ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียน 

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔    
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ไดร้ับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้   แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สุชาติ  การลึกสม 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์ 





ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือ หลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การตม้  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมลด็พืช ได้

(2) การกะเทาะเมลด็  หรือเปลือกเมลด็พืช ได้

(4) การหีบหรืออดัฝ้าย หรือการปั่นหรืออดันุ่น ได้

(5) การเกบ็รักษาหรือลาํเลียงพืช เมลด็พืชหรือผลิตผลจากพืช  ในไซโล    โกดงัหรือคลงัสินคา้ ได้

(6) การบด ป่น หรือยอ่ยส่วนต่างๆ ของพืช  ซึ่งมิใช่เมลด็พืช หรือหวัพืช ได้

(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลว้ยไม ้หรือถัว่งอก ได้ ได้ ได้ ได้

(9) การร่อน  ลา้ง คดั หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้

(11) การฟักไข่โดยใชตู้อ้บ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัว ์ซึ่งมิใช่สตัวน์ํ้ าอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การฆ่าสตัว์

(2) การถนอมเนื้อสตัว ์ โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้  หรือ

ทาํใหเ้ยือกแขง็โดยฉบัพลนัหรือเหือดแหง้ ได้ ได้

(7) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข่ เพื่อใชป้ระกอบเป็นอาหาร เช่นไข่เคม็ ไข่เยี่ยวมา้ 

ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแขง็ หรือไข่เหลวแช่เยน็ ได้ ได้ ได้

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้านมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํนมสดใหไ้ร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เช่น    การพาสเจอร์ไรส์

 หรือสเตอริไลส์

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

2

4

บัญชีท้ายข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านโพธิ์  เรื่อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในพืน้ทีบ่างส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านโพธิ์  อาํเภอเสนา  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556
____________________

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่



2

ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัวน์ํ้ า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(2) การถนอมสตัวน์ํ้ าโดยวิธีอบ  รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้ หรือทาํให ้เยือกแขง็โดยฉบัพลนั ได้ ได้ ได้

หรือเหือดแหง้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือผลไมอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืชหรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขา้ไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การถนอมผกั พืช หรือผลไม ้โดยวิธีกวน ตากแหง้  ดอง หรือทาํใหเ้ยือกแขง็ ได้ ได้ ได้

 โดยฉบัพลนัหรือเหือดแหง้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมลด็พืช หรือหวัพืช อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การสี ฝัด หรือขดัขา้ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทาํแป้ง ได้ ได้

(3) การป่นหรือบด เมลด็พืชหรือหวัพืช ได้ ได้

(4) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมลด็พืชหรือหวัพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(6) การปอกหวัพืช หรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเสน้ แวน่ หรือแท่ง ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง  อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํขนมปัง หรือขนมเคก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทาํขนมปังกรอบ หรือขนมอบแหง้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้ง เป็นเสน้ เมด็หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าตาล ซึ่งทาํจากออ้ย บีช หญา้หวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหค้วามหวานอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํนํ้าเชื่อม ได้ ได้

(7) การทาํนํ้าตาลจากนํ้าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนดหรือพืชอื่นๆซึ่งมิใช่ออ้ย ได้ ได้

9

10

11

6

8



3

ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั  ชา  กาแฟ  โกโก ้ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  

 หรือหลายอยา่ง   ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํใบชาแหง้หรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การคัว่ บด หรือป่นกาแฟ หรือการทาํกาแฟผง ได้ ได้

(3) การทาํโกโกผ้ง หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้

(4) การทาํช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้ ได้ ได้

(5) การทาํเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงทาํจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้

(6) การทาํมะขามอดัเมด็ มะนาวอดัเมด็ หรือผลไมอ้ดัเมด็ ได้ ได้ ได้ ได้

(7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม ้หรือเปลือกผลไม ้หรือการเคลือบผลไม ้ หรือ

 เปลือกผลไมด้ว้ยนํ้าตาล ได้ ได้ ได้ ได้

(8) การอบหรือคัว่ถัว่ หรือเมลด็ผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือเมลด็ผลไม้

 (Nuts) ดว้ยนํ้าตาล กาแฟ โกโก ้หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(10) การทาํลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(11) การทาํไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

 หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(6) การทาํนํ้ามนัสลดั ได้ ได้ ได้

(7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(8) การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทาํนํ้าแขง็ หรือ ตดั ซอย บด หรือยอ่ยนํ้าแขง็ ได้ ได้ ได้



4

ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์นํ้าอดัลม

หรือนํ้าแร่ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การทาํนํ้าดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทาํเครื่องมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้

(4) การทาํนํ้าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาสูบ ยาอดั ยาเสน้ ยาเคี้ยว หรือยานตัถุ ์

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(3) การทาํยาอดั ยาเสน้ ยาเสน้บาํรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้ ได้

(4) การทาํยานตัถุ์ ได้ ได้ ได้

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ดา้ย หรือเสน้ใย ซึ่งมิใช่หิน (Asbestos)

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(2) การทอหรือการเตรียมเสน้ดา้ยยืนสาํหรับการทอ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การพิมพส์ิ่งทอ

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

 หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอเป็นเครื่องใชภ้ายในบา้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทาํถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

24 โรงงานถกัผา้ ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มดว้ยดา้ย หรือเสน้ใย หรือฟอก ยอ้มสี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือแต่งสาํเร็จผา้ ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถกัดว้ยดา้ยหรือเสน้ใย  (ตอ้งไม่มีการฟอกยอ้มสี)

20



5

ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดว้ยวิธีการทอ สาน ถกั หรือผกูใหเ้ป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

พรมที่ทาํดว้ยยางหรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามนั

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก ตาข่าย แห หรือ อวน อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การผลิตเชือก ได้ ได้

(2) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเทา้ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การตดัหรือเยบ็เครื่องนุ่งห่ม เขม็ขดั ผา้เช็ดหนา้ ผา้พนัคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา้ จากผา้ หนงัสตัว ์ขนสตัว ์หรือวสัดุอื่น

(2) การทาํหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

33 โรงงานผลิตรองเทา้หรือชิ้นส่วนของรองเทา้ ซึ่งมิไดท้าํจากไม ้ยางอบแขง็  ยางอดัเขา้รูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 หรือพลาสติกอดัเขา้รูป

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไมด้ว้ยวิธีอื่นที่คลา้ยคลึงกนั

(2) การทาํวงกบ ขอบประตู ขอบหนา้ต่าง บานหนา้ต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาํ 

ดว้ยไมข้องอาคาร

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

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือไมก้๊อกอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(3) การแกะสลกัไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

34
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ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

(5) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไมก้๊อก ได้ ได้ ได้

37 โรงงานทาํเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม ้แกว้ ยาง หรืออโลหะอื่น

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอดัเขา้รูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(1) การพิมพ ์การทาํแฟ้มเกบ็เอกสาร การเยบ็เล่ม  ทาํปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติกอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1)  การทาํเครื่องมือ เครื่องใช ้เครื่องเรือน  หรือเครื่องประดบัและรวมถึงชิ้นส่วน ได้ ได้ ได้

ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

(2) การทาํเสื่อหรือพรม ได้ ได้

(4)  การทาํภาชนะบรรจุ  เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้ ได้

(5)  การทาํพลาสติกเป็นเมด็ แท่ง ท่อ หลอด แผน่ ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ

โรงงานผลิตผลิตภณัฑ ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงการเตรียมวสัดุเพื่อการดงักล่าว

โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างเบา้หลอมโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

กระเบื้องประดบั (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ

หรือวตัถุทนไฟ จากดินเหนียว 

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(2) การลาํเลียงซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ดว้ยระบบสายพานลาํเลียงหรือระบบท่อลม

41

55

56
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ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์โลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

 ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํผลิตภณัฑค์อนกรีต ผลิตภณัคอนกรีตฑผ์สม ผลิตภณัฑย์ิปซมั หรือผลิตภณัฑ์ ได้ ได้

ปูนปลาสเตอร์

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชท้ี่ทาํดว้ยเหลก็หรือ

เหลก็กลา้ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใชด้งักล่าว

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้

ที่ทาํจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องเรือน หรือเครื่องตกแต่งดงักล่าว

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ   สาํหรับใชใ้นการก่อสร้าง หรือ

ติดตั้งอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(2) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการต่อเรือ ได้ ได้ ได้

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(9) การทาํเครื่องใชเ้ลก็ ๆ จากโลหะ (ไม่มีการชุบหล่อ) ได้ ได้ ได้

(11) การอดัเศษโลหะ

(12) การตดั  พบั หรือมว้นโลหะ

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

โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต ์เครื่องกงัหนั ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต ์หรือเครื่องกงัหนัดงักล่าว

61

65
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ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

โรงงานผลิต  ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการกสิกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือการเลี้ยงสตัว ์ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว 

67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องจกัร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัร

สาํหรับประดิษฐโ์ลหะหรือไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

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

ทาํไมว้ีเนียร์

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

เครื่องเจียน เครื่องตดั (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

(3) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตดัโลหะดว้ยเครื่องยนต ์หรือเครื่องขดั ได้ ได้ ได้

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

(5) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอดัโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได้ ได้ ได้

(6) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดนัรีด เครื่องทาํใหห้ลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใชไ้ฟฟ้า ได้ ได้ ได้

(7) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจบั (Jigs) สาํหรับใชก้บัเครื่องมือกล ได้ ได้ ได้

(8) การทาํส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สาํหรับเครื่องจกัรตาม (1) ถึง (7) ได้ ได้ ได้

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ เครื่องทาํบญัชี เครื่องจกัรสาํหรับระบบบตัรเจาะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการคาํนวณชนิดดิจิตลั หรือชนิดอนาลอ้ก หรือเครื่องอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับ

ปฏิบตัิกบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนั หรืออุปกรณ์ (Digital of Analog Computers or 

Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม

ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพด์ีด เครื่องชัง่ซึ่งมิใช่เครื่องชัง่ที่ใชใ้นหอ้ง

ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอดัสาํเนาซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ และ

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

66
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โรงงานจาํพวกที่

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้า เครื่องอดัอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดบัไฟ ตูเ้ยน็หรือเครื่องประกอบตูเ้ยน็ เครื่องขายสินคา้

อตัโนมตัิ  เครื่องลา้ง  ซกั ซกัแหง้ หรือรีดผา้ เครื่องเยบ็  เครื่องส่งกาํลงักล เครื่องยก ปั้นจัน่ ลิฟท์

 เครื่องส่งกาํลงักล    เครื่องยก ปั้นจัน่ ลิฟท ์บนัไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพว่ง  

สาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม  รถยกซอ้นของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม 

 หรือสาํหรับใชใ้นบา้น  แต่ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรหรือผลิตภณัฑท์ี่ระบุไวใ้นลาํดบัที่ 70 เฉพาะที่ใชไ้ฟฟ้า ได้ ได้ ได้

 เครื่องยนตไ์ฟฟ้า เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงแรงไฟฟ้า  เครื่องสบัหรือบงัคบัไฟฟ้า เครื่องใชส้าํหรับ

แผงไฟฟ้า  เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาํหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาํหรับใชบ้งัคบัไฟฟ้า 

หรือเครื่องซ่อมไฟฟ้า

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ   เครื่องรับโทรทศัน ์เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือบนัทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง เครื่องบนัทึกคาํบอก  เครื่องบนัทึกเสียงดว้ยเทป   เครื่องเล่นหรือ

ครื่องบนัทึกแถบภาพ (วิดิทศัน)์  แผน่เสียง เทปแม่เหลก็ที่ไดบ้นัทึกเสียงแลว้  เครื่องโทรศพัท ์  หรือโทรเลข

ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทศัน ์ เครื่องรับส่งสญัญาณหรือจบัสญัญาณ  

 เครื่องเรดาร์ผลิตภณัฑท์ี่เป็นตวักึ่งนาํหรือตวักึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวขอ้ง  (Semi - Conductor or  Related  

 Sensitive Semi - Conductor Devices)   คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงได ้ (Fixed or Variable Electronic  Capacitors  or  Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

 เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหลอดเอกซเรย ์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์   หรือชิ้นส่วน

สาํหรับใชก้บัเครื่องอิเลก็ทรอนิกส์  ดงักล่าว
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ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดดัแปลง  เครื่องมือหรือเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นลาํดบั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ได้ ได้

76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเชา้ไฟฟ้า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การสร้าง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใชใ้นการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเชา้ไฟฟ้า

77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถยนต ์หรือรถพว่งอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(1) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตห์รือรถพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับรถยนต ์หรือรถพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต ์ จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้ 

 อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ  จกัรยานยนต ์ จกัรยานสามลอ้ ได้ ได้ ได้ ได้

 หรือจกัรยานสองลอ้

(2) การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับรถจกัรยานยนต ์จกัรยานสามลอ้  หรือจกัรยานสองลอ้ ได้ ได้ ได้ ได้

79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท ์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้ (ไม่มีการชุบหล่อ)

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

เรือโฮเวอร์คราฟท์

(2) การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ ได้ ได้ ได้ ได้
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ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมลอ้เลื่อนที่ขบัเคลื่อนดว้ยแรงคน ได้ ได้ ได้ ได้

หรือสตัว ์ซึ่งมิใช่จกัรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช ้หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือ

การแพทย ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใชใ้นหอ้งทดลอง

หรืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการชัง่ ตวง วดั หรือบงัคบัควบคุม

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร พลอย  ทอง  เงิน นาก  หรืออญัมณี อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํเครื่องประดบัโดยใชเ้พชร พลอย ไข่มุก ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อญัมณี (ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

(2) การทาํเครื่องใชด้ว้ยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(ไม่มีการชุบและหลอมโลหะ)

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

(5) การทาํดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น ได*้ ได*้ ได*้

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดงักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใชท้ี่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัอื่น

 อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทาํเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดบัสาํหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

80
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ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

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

โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กลอ้งสูบยาหรือกลอ้งบุหรี่ กน้กรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

หรือยาง แม่พิมพล์ายฉลุ (Stencils)

(6) การทาํแหคลุมผม ชอ้งผม หรือผมปลอม ได้ ได้

(7) การทาํผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช ้ที่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้ ได้

88 โรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า

90 โรงงานจดัหานํ้า  ทาํนํ้าใหบ้ริสุทธิ์  หรือจาํหน่ายนํ้าไปยงัอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม

91 โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การบรรจุสินคา้ทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้

92 โรงงานหอ้งเยน็ (ไม่มีการแกะลา้ง) ได้ ได้ ได้ ได้

93 โรงงานซ่อมรองเทา้ หรือเครื่องหนงั ได้ ได้ ได้

94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้า สาํหรับใชใ้นบา้นหรือใชป้ระจาํตวั ได้ ได้ ได้

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์  รถพว่ง 

จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้ ได้

(2) การซ่อมแซมรถพว่ง  จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้ ได้

(3) การพน่สีกนัสนิม ยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(4) การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้
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ลาํดบั

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3

โรงงานจาํพวกที่

โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทาํดว้ยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้

ทองคาํ  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออญัมณี

97 โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

98 โรงงานซกัรีด ซกัแหง้ ซกัฟอก  รีด อดั หรือยอ้มผา้ เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสตัว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือส่วนประกอบ

ของผลิตภณัฑโ์ดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(3) การลงรัก หรือการประดบัตบแต่งดว้ยแกว้ กระจก มุก ทอง หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการผลิต หรือการจาํหน่ายไอนํ้า (Steam Generating)

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกลูหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้

ที่มีลกัษณะและคุณสมบตัิตามที่กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2535)  ออกตามความใน

พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.2535

106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการนาํผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมที่ไม่ใชแ้ลว้ หรือของเสีย

จากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่โดยผา่นกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ลาํดบัที่                    หมายถึง       ลาํดบัที่ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

ได ้                          หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานภายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

โรงงานจาํพวกที่     หมายถึง       จาํพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

ได*้                          หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน โดยใชเ้ครื่องจกัรไม่เกิน 50 แรงมา้ และคนงานไม่เกิน 50 คน

96


