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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางขนุน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน  และนายอําเภอบางกรวย 
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางขนุน  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในทอ้งที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน  ยกเว้นบริเวณที่  ๒ 

พื้นที่ในเขตโรงเรียนวัดบางขนุน  วัดบางขนุน  วัดแก้วฟ้า  และแนวเขตประกาศกฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองข่อย   
ตําบลบางพลับ  ตําบลคลองพระอุดม  ตําบลบางตะไนย์  ตําบลอ้อมเกร็ด  ตําบลปากเกร็ด  ตําบลท่าอิฐ   
อําเภอปากเกร็ด  ตําบลบางรักพัฒนา  ตําบลบางรักใหญ่  อําเภอบางบัวทอง  ตําบลบางรักน้อย  ตําบลบางกร่าง 
ตําบลตลาดขวัญ  ตําบลบางเขน  ตําบลสวนใหญ่  ตําบลบางไผ่  ตําบลบางศรีเมือง  อําเภอเมืองนนทบุรี   
และตําบลบางขนุน  ตําบลบางสีทอง  ตําบลบางขุนกอง  ตําบลบางคูเวียง  ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  บริเวณริมคลองบางกอกน้อย  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร 
กับริมคลองบางกอกน้อย  ฝ่ังตะวันตก  ยกเว้น  แนวเขตประกาศกฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลคลองข่อย  
ตําบลบางพลับ  ตําบลคลองพระอุดม  ตําบลบางตะไนย์  ตําบลอ้อมเกร็ด  ตําบลปากเกร็ด  ตําบลท่าอิฐ   
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อําเภอปากเกร็ด  ตําบลบางรักพัฒนา  ตําบลบางรักใหญ่  อําเภอบางบัวทอง  ตําบลบางรักน้อย  ตําบลบางกร่าง 
ตําบลตลาดขวัญ  ตําบลบางเขน  ตําบลสวนใหญ่  ตําบลบางไผ่  ตําบลบางศรีเมือง  อําเภอเมืองนนทบุรี   
และตําบลบางขนุน  ตําบลบางสีทอง  ตําบลบางขุนกอง  ตําบลบางคูเวียง  ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
บางชนดิหรือบางประเภท  ดังต่อไปนี้   

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

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหนา่ยที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็น
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

   (๕) คลังสินค้า 
   (๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิด  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
   (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานหรือฌาปนสถาน 
   (๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๔) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
   (๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปล่ียน
การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่ 
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติ
นี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุนรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปิยะ  อ้นบุตร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน 



ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติผลเกษตรกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดงัต่อไปนี ้

(๘) การเพาะเชือ้เห็ด กล้วยไม้ หรือถัว่งอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คดั หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของผลติผล

     เกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัสตัว์ ซึง่มิใช่สตัว์นํา้ อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๒) การถนอมเนือ้สตัว์ โดยวิธีอบ รมควนั ใสเ่กลอื ดอง ตากแห้ง

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้

(๓) การทําผลติภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปจากเนือ้สตัว์  มนัสตัว์ 

     หนงัสตัว์ หรือสารที่สกดัจากไขสตัว์ หรือกระดกูสตัว์ ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสตัว์ หรือ

     สว่นหนึ่งสว่นใดของสตัว์ ได้

(๗) การทําผลติภณัฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น

     ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัสตัว์นํา้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๒) การถนอมสตัว์นํา้  โดยวิธีอบ รมควนั ใสเ่กลอื ดอง ตากแห้ง

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ

(๓) การทําผลติภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปจากสตัว์นํา้ หนงัหรือ

     ไขมนั  สตัว์นํา้ ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผกั  พืช หรือผลไม้

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองดื่มจากผกั พืช หรือผลไม้ และ

     บรรจใุนภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ

(๒) การถนอมผกั  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเมลด็พืช หรือหวัพืช 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การส ี ฝัด หรือขดัข้าว ได้ ได้

(๔) การผลติอาหารสาํเร็จรูปจากเมลด็พืชหรือหวัพืช ได้ ได้

(๖) การปอกหวัพืช หรือทําหวัพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้

บัญชีท้ายข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลบางขนุน

หมายเหตุ

เร่ือง  กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบางขนุน อาํเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
อาคารประเภท



ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้

(๓) การทําผลติภณัฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิน้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบันํา้ตาล ซึง่ทําจากอ้อย  บชี

หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํานํา้เช่ือม ได้ ได้

(๗) การทํานํา้ตาลจากนํา้หวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด

     หรือพืชอ่ืน ๆ ซึง่มิใช่อ้อย ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๓) การทําโกโก้ หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้

(๕) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืนๆ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลอืกผลไม้ หรือการเคลอืบ

     ผลไม้ หรือเปลอืกผลไม้ด้วยนํา้ตาล ได้ ได้

(๘) การอบหรือคัว่ถัว่ หรือเมลด็ผลไม้ (Nuts) หรือการเคลอืบ

     ถัว่หรือเมลด็ผลไม้ (Nuts) ด้วยนํา้ตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือ

     ช็อกโกเลต ได้

(๑๐) การทําลกูกวาด หรือทอฟฟ่ี ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบ

อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๖) การทํานํา้มนัสลดั ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการทํานํา้แข็ง หรือตดั ซอย บด 

หรือย่อยนํา้แข็ง ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบันํา้ดื่ม เคร่ืองดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ นํา้อดัลม หรือนํา้แร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง  ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํานํา้ดื่ม ได้ ได้

(๒) การทําเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

 (๔) การทํานํา้แร่ ได้ ได้

หมายเหตุ

- ๒ -
อาคารประเภท



ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติภณัฑ์จากสิง่ทอ ซึง่มิใช่

เคร่ืองนุ่งห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําผลติภณัฑ์จากสิง่ทอ เป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้

(๒) การทําถงุหรือกระสอบ ซึง่มิใช่ถงุหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้

(๓) การทําผลติภณัฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถกัร้อยสิง่ทอ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถกัผ้า  ผ้าลกูไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย 

หรือฟอกย้อมส ีหรือแต่งสาํเร็จ ผ้า  ผ้าลกูไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่ม

ที่ถกัด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ซึง่ไม่มีการฟอก ย้อมสี

๒๕ โรงงานผลติเสือ่หรือพรมด้วยวิธี ทอ  สาน  ถกั หรือผกูให้เป็นปุ๋ ย

ซึง่มิใช่เสือ่ หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก หรือพรมนํา้มนั ได้ ได้ ซึง่ไม่มีการฟอก ย้อมสี

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั เชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การผลติเชือก ได้ ได้

(๒) การผลติ ประกอบ หรือซอ่มแซมตาข่าย แห หรืออวน 

     และรวมถึงชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย ซึง่มิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การตดัหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขดั ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ 

     เนคไท หกูระต่าย  ปลอกแขน  ถงุมือ  ถงุเท้าจากผ้าหนงัสตัว์

     ขนสตัว์ หรือวสัดอ่ืุน ได้ ได้

(๒) การทําหมวก ได้ ได้

๓๒ โรงงานผลติผลติภณัฑ์หรือชิน้สว่นของผลติภณัฑ์ 

ซึง่มิใช่เคร่ืองแต่งกาย หรือรองเท้าจาก

(๑) หนงัสตัว์ ขนสตัว์ เขาสตัว์ กระดกูสตัว์ หนงัเทียม ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลติรองเท้า หรือชิน้สว่นของรองเท้า ซึง่มิได้ทําจากไม้

ยางอบแข็ง ยางอดัเข้ารูป หรือพลาสติกอดัเข้ารูป ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๒) การทําวงกบ ขอบประต ูขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง

     บานประต ูหรือสว่นประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้

๓๕ โรงงานผลติภาชนะบรรจ ุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง

อ้อ  กก  หรือผกัตบชวา ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติภณัฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

หมายเหตุ

- ๓ -
อาคารประเภท



ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้

แก้ว  ยาง  หรืออโลหะอ่ืน ซึง่มิใช่เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่ง

ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารูป และรวมถึงชิน้สว่นของ

ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ได้

๓๙ โรงงานผลติภาชนะบรรจจุากกระดาษทกุชนิดหรือ

แผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเลม่ทําปก 

     หรือตบแต่งสิง่พิมพ์ ได้

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัยา อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การผลติวตัถทุี่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการ

     กระทรวงสาธารณสขุประกาศ ได้

(๒) การผลติวตัถทุี่มุ่งหมายสาํหรับใช้ในการวิเคราะห์

     บาํบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค หรือ

     ความเจ็บป่วยของมนษุย์ หรือสตัว์ ได้

(๓) การผลติวตัถทุี่มุ่งหมายสาํหรับให้เกิดผลแก่สขุภาพโครงสร้าง

      หรือการกระทําหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนษุย์ หรือสตัว์

      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุประกาศ แต่วตัถตุาม

     (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวตัถทุี่มุ่งหมายสาํหรับใช้เป็นอาหาร 

     เคร่ืองกีฬา เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ

     และสว่นประกอบของเคร่ืองมือที่ใช้ในการนัน้ ได้

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติภณัฑ์พลาสติก

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองประดบั

      และรวมถึงชิน้สว่นของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้

(๔) การทําภาชนะบรรจ ุเช่น ถงุ หรือกระสอบ ได้

(๖) การทําผลติภณัฑ์ สาํหรับใช้เป็นฉนวน ได้

๕๕ โรงงานผลติภณัฑ์ เคร่ืองกระเบือ้งเคลอืบ  เคร่ืองปัน้ดินเผา หรือ

เคร่ืองดินเผา และรวมถึงการเตรียมวสัดเุพื่อการดงักลา่ว ได้ ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติภณัฑ์อโลหะอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําผลติภณัฑ์คอนกรีต ผลติภณัฑ์คอนกรีตผสม 

     ผลติภณัฑ์ยิปซัม่ หรือผลติภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ ได้

หมายเหตุ

อาคารประเภท

- ๔ -



ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลติ ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองมือ หรือ

เคร่ืองใช้ที่ทําด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า และรวมถึงสว่นประกอบ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดงักลา่ว ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๒ โรงงานผลติ ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองเรือน หรือ

เคร่ืองตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเป็น

สว่นใหญ่ และรวมถึงสว่นประกอบ หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองเรือน ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

หรือเคร่ืองตบแต่งดงักลา่ว ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติภณัฑ์โลหะสาํหรับใช้ในการ

ก่อสร้าง หรือติดตัง้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําสว่นประกอบสาํหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

      ประตนํูา้ ถงันํา้ หรือปลอ่งไฟ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๒) การทําสว่นประกอบสาํหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

หลอมหลอ่โลหะ

(๓) การทําสว่นประกอบสาํหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

หลอมหลอ่โลหะ

(๕) การทําสว่นประกอบสาํหรับใช้กบัระบบเคร่ืองปรับอากาศ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

หลอมหลอ่โลหะ

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติภณัฑ์โลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑๓) การกลงึ เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทัว่ไป ได้ ได้

๖๖ โรงงานผลติ  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเคร่ืองจกัร

สาํหรับใช้ในการกสกิรรมหรือการเลีย้งสตัว์ และรวมถึง ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

สว่นประกอบ หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองจกัรดงักลา่ว ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร  สว่นประกอบหรือ

อปุกรณ์ของเคร่ืองจกัรสาํหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเคร่ืองจกัรสาํหรับ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

     โรงเลือ่ย  ไส   ทําเคร่ืองเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๒) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเคร่ืองกลงึ  เคร่ืองคว้าน   

      เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองกดั (Milling  Machines) เคร่ืองเจียน   

      เคร่ืองตดั  (Shearing  Machines) หรือเคร่ืองไส ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ
      (Shaping  Machines)  ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๗) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมแบบ (Dies) หรือ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

      เคร่ืองจบั (Jigs) สาํหรับใช้กบัเคร่ืองมือกล ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๘ โรงงานผลติ  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเคร่ืองจกัร

สาํหรับอตุสาหกรรมกระดาษ  เคมี  อาหาร  การป่ันทอ

การพิมพ์  การผลติซเีมนต์  หรือผลติภณัฑ์ดินเหนียว  

การก่อสร้าง  การทําเหมืองแร่  การเจาะหาปิโตรเลยีม

อาคารประเภท
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หรือการกลัน่นํา้มนั และรวมถึงสว่นประกอบ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองจกัรดงักลา่ว ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๙ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองคํานวณ 

เคร่ืองทําบญัชี เคร่ืองจกัรสาํหรับระบบบตัรเจาะ เคร่ืองจกัร

สาํหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตลั หรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ือง

อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับปฏิบตัิกบัข้อมลูที่เก่ียวข้องกนั หรืออปุกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 
Data Processing Equipment or Accessories)   เคร่ืองรวม 

ราคาของขาย (Cash  Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองชัง่ซึง่มิใช่

เคร่ืองชัง่ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์   เคร่ืองอดัสาํเนาซึง่มิใช่

เคร่ืองอดัสาํเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงสว่นประกอบหรือ

อปุกรณ์ของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้

๗๐ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองสบูนํา้

เคร่ืองอดัอากาศหรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เคร่ืองโปรยนํา้ดบัไฟ ตู้ เย็น หรือเคร่ืองประกอบตู้ เย็น

เคร่ืองขายสนิค้าอตัโนมตัิ เคร่ืองล้าง ซกั  ซกัแห้ง หรือรีดผ้า

เคร่ืองเย็บ เคร่ืองสง่กําลงักล  เคร่ืองยก  ปัน้จัน่  ลฟิต์  บนัไดเลือ่น

รถบรรทกุ  รถแทรกแตอร์  รถพ่วงสาํหรับใช้ในการอตุสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสาํหรับใช้ในการ

อตุสาหกรรม หรือสาํหรับใช้ในบ้าน แต่ผลติภณัฑ์นัน้ต้องไม่ใช้

พลงังานไฟฟ้า และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของ

ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้

๗๑ โรงงานผลติ ประกอบ  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองจกัร หรือ

ผลติภณัฑ์ที่ระบไุว้ในลาํดบัที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์

ไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  เคร่ืองสบัหรือ

บงัคบัไฟฟ้า  เคร่ืองใช้สาํหรับแผงไฟฟ้า เคร่ืองเปลีย่นทางไฟฟ้า

เคร่ืองสง่  หรือจําหน่ายไฟฟ้า เคร่ืองสาํหรับใช้บงัคบัไฟฟ้า หรือ

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ได้ ได้

๗๒ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองรับวิทย ุ  เคร่ือง

รับโทรทศัน์ เคร่ืองกระจายเสยีง หรือบนัทกึเสยีง เคร่ืองเลน่

แผ่นเสยีง  เคร่ืองบนัทกึคําบอก  เคร่ืองบนัทกึเสยีงด้วยเทป

เคร่ืองเลน่หรือเคร่ืองบนัทกึแถบภาพ (วิดิทศัน์) แผ่นเสยีง เทป

แม่เหลก็ที่ได้บนัทกึเสยีงแล้ว  เคร่ืองโทรศพัท์ หรือโทรเลขชนิด

มีสาย หรือไม่มีสาย เคร่ืองสง่วิทย ุเคร่ืองสง่โทรทศัน์ เคร่ืองรับสง่

สญัญาณ หรือจบัสญัญาณ  เคร่ืองเรดาร์  ผลติภณัฑ์ที่เป็นตวั

- ๖ -
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กึ่งนําหรือตวักึ่งนําชนิดไวที่เก่ียวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาซเิตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลีย่นแปลงได้ 

(Fixed or Variable  Electronic  Capacitors  or  Condensers)

 เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เคร่ืองหรือหลอดฟลโูรสโคป หรือเคร่ือง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลติอปุกรณ์ หรือชิน้สว่น

สาํหรับใช้กบัเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ ดงักลา่ว ได้ ได้

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๓) การทําอปุกรณ์ติดตัง้ หรือเต้าเสยีบหลอดไฟฟ้า 

     (Fixtures  or  lamp  Sockets  or  Receptacles) 

     สวิตช์ไฟฟ้า ตวัต่อตวันํา (Conductor Connectors) 

     อปุกรณ์ที่ใช้กบัสายไฟฟ้า หลอด หรือเคร่ืองประกอบ

     สาํหรับร้อยสายไฟฟ้า ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การต่อ  ซอ่มแซม  ทาส ีหรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ นอกจาก

     เรือยาง ได้

(๒) การทําชิน้สว่นพิเศษสาํหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัรถยนต์  หรือรถพ่วง

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การสร้าง ประกอบ  ดดัแปลง  หรือเปลีย่นแปลงสภาพ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

     รถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัจกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ

หรือจกัรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงสภาพ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

     จกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ หรือจกัรยานสองล้อ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๒) การทําชิน้สว่นพิเศษ หรืออปุกรณ์สาํหรับจกัรยานยนต์ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

     จกัรยานสามล้อ  หรือจกัรยานสองล้อ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๘๐ โรงงานผลติ ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมล้อเลือ่น ที่ขบัเคลือ่น

ด้วยแรงคน หรือสตัว์ ซึง่มิใช่จกัรยาน และรวมถึงสว่นประกอบ ซึง่ไม่มีการชบุ หรือ

หรืออปุกรณ์ของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

หมายเหตุ
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๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออปุกรณ์

วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทํา  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์ ซึง่ไม่มีการล้าง ชบุ หรือ

     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออปุกรณ์ที่ใช้ในการชัง่  เคลอืบผิวชิน้งาน

     ตวง  วดั  หรือบงัคบัควบคมุ ได้ ได้ โดยใช้สารเคมี

(๓) การทําเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออปุกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีการล้าง ชบุ หรือ

เคลอืบผิวชิน้งาน

โดยใช้สารเคมี

๘๒ โรงงานผลติเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้เก่ียวกบันยัน์ตาหรือ ซึง่ไม่มีการล้าง ชบุ หรือ

การวดัสายตา เลนส์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ที่ใช้แสงเป็นอปุกรณ์ เคลอืบผิวชิน้งาน

ในการทํางาน  หรือเคร่ืองอดัสาํเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้ ได้ โดยใช้สารเคมี

๘๓ โรงงานผลติหรือประกอบนาฬิกา  เคร่ืองวดัเวลา หรือชิน้สว่น ซึง่ไม่มีการล้าง ชบุ หรือ

ของนาฬิกา หรือเคร่ืองวดัเวลา ได้ ได้ เคลอืบผิวชิน้งาน

โดยใช้สารเคมี

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก

หรืออญัมณี  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทาํเคร่ืองประดบัโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มกุ  ทองคํา

     ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้ ได้

๘๕ โรงงานผลติหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงชิน้สว่นหรือ

อปุกรณ์ของเคร่ืองดนตรีดงักลา่ว ได้ ได้

๘๖ โรงงานผลติหรือประกอบเคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองใช้ในการกีฬา  

การบริหารร่างกาย  การเลน่บลิเลยีด  โบว์ลิง่  หรือตกปลา  

และรวมถึงชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดงักลา่ว ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั เคร่ืองเลน่  เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้

ที่มิได้ระบไุว้ในลาํดบัอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทําเคร่ืองเลน่ ได้ ได้

(๒) การทําเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้ ได้

(๓) การทําเคร่ืองเพชรหรือพลอย หรือเคร่ืองประดบัสาํหรับ

     การแสดง ได้ ได้

(๔) การทําร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซปิ กระดมุ ไม้กวาด  

     แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กล้องยาสบู หรือ

     กล้องบหุร่ี หรือไฟแช็ก ได้ ได้

(๕) การทําป้าย  ตรา  เคร่ืองหมาย  ป้ายติดของ  หรือเคร่ือง

     โฆษณาสนิค้า  ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉล ุ(Stencils) ได้ ได้

อาคารประเภท
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หมายเหตุ



ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

๑ ๒ ๓

(๖) การทําแหคลมุผม  ช้องผม หรือผมปลอม ได้

(๗) การทําผลติภณัฑ์จากวสัดเุหลอืใช้ ที่มิได้ระบไุว้ในลาํดบัใด ได้

๙๑ โรงงานบรรจสุนิค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การบรรจสุนิค้าทัว่ไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ซึง่ไม่มีการแกะ ล้าง
หรือแปรสภาพวตัถดุิบ

๙๓ โรงงานซอ่มรองเท้า หรือเคร่ืองหนงั ได้

๙๔ โรงงานซอ่มเคร่ืองมือไฟฟ้า หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สาํหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจําตวั ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัยานที่ขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์

รถพ่วง  จกัรยานสามล้อ  จกัรยานสองล้อ หรือสว่นประกอบของ

ยานดงักลา่ว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การซอ่มแซมยานที่ขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ หรือสว่น 

     ประกอบของยานดงักลา่ว ได้

(๒) การซอ่มแซมรถพ่วง  จกัรยานสามล้อ  จกัรยานสองล้อ หรือ

     สว่นประกอบของยานดงักลา่ว ได้

(๓) การพ่นสกีนัสนิม ยานที่ขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ ได้

๙๖ โรงงานซอ่มนาฬิกา  เคร่ืองวดัเวลา หรือเคร่ืองประดบัที่ทําด้วย 

เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้

๙๗ โรงงานซอ่มผลติภณัฑ์ที่มิได้ระบกุารซอ่มไว้ในลาํดบัใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซกัรีด  ซกัแห้ง  ซกัฟอก  รีด  อดั หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม

พรม  หรือขนสตัว์ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการตบแต่งหรือเปลีย่นแปลง

 คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ หรือสว่นประกอบของผลติภณัฑ์โดย

ไม่มีการผลติ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี ้

(๑) การทา  พ่น  หรือเคลอืบสี ได้

(๓) การลงรัก หรือการประดบั ตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มกุ

     ทอง  หรืออญัมณี ได้

หมายเหตุ

- ๙ -
อาคารประเภท

 หมายเหต ุ        ลําดบัท่ี                    หมายถึง      ลําดบัท่ีตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน

ได้                          หมายถึง      สามารถดําเนินกิจการโรงงานได้ภายใต้บงัคบัของกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน
 โรงงานจําพวกท่ี    หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน




