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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  อําเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประเภทเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ 
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  และนายอําเภอบางใหญ่  จึงตราข้อบัญญัติ   
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  อําเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร   

กับริมฝ่ังคลองบางใหญ่  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันออก  จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่   
ด้านตะวันออก  ด้านใต้  จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ด้านใต้  ด้านตะวันตก  จดเส้น 
ตั้งฉากกับคลองบางใหญ่  ฝ่ังเหนือ  ที่จุดซ่ึงทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  บรรจบกับคลองบางใหญ่   
ฝ่ังเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวคลองบางใหญ่เป็นระยะ  ๖,๗๕๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบรหิารส่วนตาํบลบ้านใหม่  ยกเว้นบริเวณที่  ๑ 
บริเวณที่  ๓  และพื้นที่ในเขตโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  บริเวณริมฝ่ังคลองนราภิรมย์  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร 
กับริมฝ่ังคลองนราภิรมย์  ฝ่ังตะวันออก  และบริเวณริมฝ่ังคลองบางใหญ่  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร 
กับรมิฝ่ังคลองบางใหญ่  ฝ่ังเหนือ 
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ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  อําเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ดังต่อไปนี้ 

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

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

 (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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 (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 (๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม 

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
 (๗) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือ  หอพัก 
(ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิด  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

เพื่อการค้า 
 (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานหรือฌาปนสถาน 
 (๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 (๔) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือ  หอพัก 
 (๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปล่ียน

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ประทีป  คําหวาน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 



 



บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลบา้นใหม่ 

เร่ือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตม้ นึ่ง หรอือบพชืหรอืเมล็ดพชื 

     

 

ได้ 

 

 

ได้ 

 

(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพชื     ได ้ ได ้  

(๕) การเก็บรักษาหรอืลําเลยีงพชื เมล็ดพชื หรอืผลติผลจาก

พชืในไซโล โกดงั หรอืคลังสินค้า 

      

ได้ 

 

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กลว้ยไม้ หรอืถั่วงอก ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๙) การรอ่น ล้าง คัด หรอืแยกขนาดหรอืคุณภาพของ

ผลติผลเกษตรกรรม ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

 

(๑๑) การฟักไข่ โดยใชตู้อ้บ ได้   ได้    

๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับสัตว ์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฆา่สัตว ์      ได้ 

 

(๒) การถนอมเนื้อสัตว ์โดยวธิอีบ รมควัน ใสเ่กลือ ดอง 

ตากแห้ง หรอืทําใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลัน หรอืเหอืดแหง้ ได้ ได้  ได้ ได้  

 

(๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ์มันสัตว ์

หนังสัตว ์หรอืสารที่สกัดจากไขสัตว ์หรอืกระดูกสัตว ์  ได้   ได้  

 

(๖) การลา้ง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรอืบดสัตว ์หรอื

ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว ์  ได้   ได้  

 

(๗) การทําผลติภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น 

ไขเ่ค็ม ไขเ่ย่ียวมา ไขผ่ง ไขเ่หลวเยือกแข็ง หรอืไขเ่หลวแชเ่ย็น ได้ ได้  ได้ ได้  

 

๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๒) การถนอมสัตว ์โดยวธิอีบ รมควัน ใสเ่กลอื ดอง ตาก

แหง้ หรอืทําใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลัน หรอืเหือดแหง้ ได้   ได้ ได้ ได้ ซึ่งไมใ่ช้ฟนืเป็นเช้ือเพลิง 

(๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนังหรอื

ไขมัน สัตว์น้ํา  ได้   ได้  
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผัก พชื หรอืผลไม้ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําอาหารหรอืเครื่องดื่มจากผัก พชื หรอืผลไม้ และ

บรรจุในภาชนะที่ผนกึ และอากาศเขา้ไม่ได้ ได้ ได้  ได้ 

 

 

ได้ ได้ ซึ่งไมใ่ช้ฟนืเป็นเช้ือเพลิง 

(๒) การถนอมผัก พชื หรอืผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง 

หรอืทําใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลัน หรอืเหือดแหง้ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ซึ่งไมใ่ช้ฟนืเป็นเช้ือเพลิง 

๙ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผัก พชื หรอืผลไม้ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสี ฝัด หรอืขัดข้าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๓) การปน่หรอืบด เมล็ดพชืหรอืหัวพชื    ได้ ได ้ ได ้  

(๔) การผลติอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพชืหรอืหัวพชื ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๖) การปอกหัวพชื หรอืทําหัวพชืให้เป็นเส้น แวน่ หรอืแทง่ ได้   ได้ ได ้ ได ้  

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําขนมปัง หรอืขนมเค้ก ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรอืขนมอบแหง้ ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๓) การทําผลติภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้   ได้ ได ้ ได ้  

๑๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีช 

หญา้หวาน หรอืพชือ่ืนที่ใหค้วามหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื

หลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตน้มะพรา้ว ต้น

ตาลโตนด หรอืพชือ่ืนๆ ซึ่งมิใชอ้่อย  ได้   ได้    
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต

หรอืขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้ 

(๒) การค่ัว บด หรอืปน่กาแฟ หรอืทํากาแฟผง     

 

 

ได้ ได้  

(๓) การทําโกโก้ หรอืขนมจากโกโก้ ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรอืขนมจาก

ช็อกโกแลต ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขงิผง หรอืเครื่องดื่มชนดิผงจากพชื

อ่ืนๆ ได้   ได้ ได้ ได้  

(๗) การเชื่อมหรอืแช่อ่ิมผลไม้ หรอืเปลือกผลไม้ หรอืการ

เคลอืบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๘) การอบหรอืค่ัวถั่ว หรอืเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรอืการ

เคลอืบถั่วหรอืเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ 

หรอืช็อกโกแลต ได้   ได้ ได้ ได้  

(๑๐) การทําลูกกวาด หรอืทอฟฟี่ ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๑๑) การทําไอศกรมี ได้ ได้  ได้ ได ้   

๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรอืเครื่อง

ประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ซึ่งไมใ่ช้ฟนืเป็นเช้ือเพลิง 

(๗) การบดหรอืปน่เครื่องเทศ ได้   ได้ ได ้ ได ้ ซึ่งไมใ่ช้ฟนืเป็นเช้ือเพลิง 

(๘) การทําพรกิปน่ พรกิไทยป่น หรอืเครื่องแกง ได้   ได้ ได ้ ได ้ ซึ่งไมใ่ช้ฟนืเป็นเช้ือเพลิง 

๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรอื ตัด ซอย 

บด หรอืย่อยน้ําแข็ง  ได้   ได้ ได้  

๒๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรอืน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื

หลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ได้   ได ้ ได ้  

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งหม่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําผลติภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้  ได้ 

 

ได้ ได้  

(๒) การทําถุงหรอืกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรอืกระสอบพลาสติก ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๓) การทําผลติภัณฑ์จากผา้ใบ ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๔) การตบแตง่หรอืเย็บปักถักรอ้ยสิ่งทอ ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

๒๔ โรงงานถักผา้ ผา้ลูกไม้ หรอืเครื่องนุ่งหม่ด้วยด้ายหรอืเส้นใย 

หรอืฟอกย้อมสี หรอืแตง่สําเร็จ ผา้ ผา้ลูกไม้ หรอื

เครื่องนุ่งหม่ ที่ถักดว้ยด้ายหรอืเสน้ใย ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ซึ่งไมม่กีารฟอก ยอ้มสี 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรอืพรมดว้ยวธิ ีทอ สาน ถัก หรอืผูกใหเ้ป็น

ปุย๋ ซึ่งมิใช่เสื่อ หรอืพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก หรอื

พรมน้ํามัน ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ซึ่งไมม่กีารฟอก ยอ้มสี 

๒๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ เชือก ตาข่าย แห หรอือวน 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การผลติเชอืก ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๒) การผลติ ประกอบ หรอื ซอ่มแซมตาขา่ย แห หรอือวน

และรวมถึงชิ้นส่วนหรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครื่องแตง่กาย ซึ่งมิใช่

รองเทา้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตัดหรอืเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผา้เช็ดหน้า 

ผา้พันคอ เนคไท หูกระตา่ย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผา้

หนังสัตว ์ขนสัตว ์หรอืวัสดุอ่ืน ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๒) การทําหมวก ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

๓๒ โรงงานผลิตภัณฑ์หรอืชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งมิใช่เครื่องแตง่กาย หรอืรองเท้าจาก 

(๑) หนังสัตว ์ขนสัตว ์เขาสัตว ์กระดูกสัตว ์หนังเทียม ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๒) ใยแกว้      ได ้  

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้า หรอืชิ้นสว่นของรองเท้า ซึ่งมิได้ทําจาก

ไม้ ยางอบแหง้ ยางอัดเข้ารูป หรอืพลาสตกิอัดเข้ารูป ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๓๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื

หลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอ่ง หรอืการแปรรูปไม้ด้วยวิธี

อ่ืนที่คลา้ยคลงึกัน     

 

 ได้  

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนา้ตา่ง บานหน้าต่าง 

บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําดว้ยไม้ของอาคาร   ได้     

(๓) การทําไม้วเีนยีร ์หรอืไม้อัดทุกชนดิ      ได ้  

(๕) การถนอมเนื้อไม้ หรอืการอบไม้      ได ้  

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรอืเครื่องใชจ้ากไม้ไผ่ หวาย ฟาง 

อ้อ กก หรอืผักตบชวา ได้   ได้    

๓๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรอืไม้

กอ๊ก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้   ได้     

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรอืนหรอืเครื่องตบแตง่ภายในอาคารจาก

ไม้ แกว้ ยาง หรอืโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน หรอืเครื่องตบ

แตง่ภายในอาคารจากพลาสตกิอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วน

ของผลติภัณฑ์ดังกล่าว   ได้   ได้  

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนดิหรือ

แผน่กระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๔๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ 

(๑) การพมิพ์ การทําแฟม้เก็บเอกสาร การเย็บเลม่ทําปก 

หรอืตบแตง่สิ่งพิมพ์ ได้     ได้  

๔๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับยา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื

หลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

(๑) การผลติวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศ        

 (๒) การผลติวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด 

บรรเทา รักษา หรอืปอ้งกันโรค หรอืความเจ็บป่วยของ

มนุษย์ หรอืสัตว์   ได้   ได้  
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓) การผลติวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใหเ้กิดผลแก่สุขภาพ

โครงสรา้งหรอืการกระทําหนา้ท่ีใดๆ ของร่างกายมนุษย์ หรอื

สัตว ์ที่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แต่

วัตถุตาม (๑) หรอื (๒) ไม่รวมถงึวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้

เป็นอาหาร เครื่องกฬีา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชใ้นการ

ประกอบโรคศลิปะ และสว่นประกอบของเครื่องมือที่ใชใ้นการ

นัน้   ได้  

 

 ได้  

๔๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ สบู ่เครื่องสําอาง หรอืสิ่ง

ปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้ 

(๓) การทําเครื่องสําอาง หรอืสิ่งปรุงแต่งร่างกาย    ได้ ได้ ได้  

๔๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๕) การทําเทียนไข      ได้  

(๗) การทําผลติภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหรอืควัน เม่ือเผาไหม้      ได ้  

๕๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื

หลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

(๔) การทําผลติภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไวใ้น ลําดับที่ ๕๑ 

จากยางธรรมชาติ หรอืยางสังเคราะห์     ได้ ได้  

๕๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช ้เครื่องเรอืน หรอื

เครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ได้ ได้  ได้ ได้  

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุง หรอืกระสอบ  ได้   ได ้ ได ้  

(๖) การทําผลติภัณฑ์ สําหรับใช้เป็นเครื่องฉนวน  ได้   ได ้ ได ้  

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลอืบ เครื่องปั้นดินเผา 

หรอืเครื่องดนิเผา  และรวมถงึการเตรยีมวัสดุเพื่อการ

ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๕๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําผลติภัณฑ์คอนกรตี ผลติภัณฑ์คอนกรีตผสม 

ผลติภัณฑ์ยิปซั่ม หรอืผลติภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์  ได้   ได้ ได้  
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําใหบ้รสิุทธิ์ 

หลอม หลอ่ รดี ดึง หรอืผลติโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรอื

เหล็กกลา้ (Non-Ferrous Metal Basic Industries)     

 

 ได้  

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องมือ หรอื

เครื่องใชท้ี่ทําดว้ยเหล็กกลา้ และรวมถงึสว่นประกอบหรอื

อุปกรณ์ของเครื่องมือหรอืเครื่องใชด้ังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมหลอ่โลหะ 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องเรอืน 

หรอืเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรอืโลหะ

เป็นส่วนใหญ่ และรวมถงึสว่นประกอบ หรอือุปกรณ์ของ

เครื่องเรอืน หรอืเครื่องตบแตง่ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมหลอ่โลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ใน

การก่อสร้าง หรอืตดิตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน 

ประตูน้ํา ถังน้ํา หรอืปลอ่งไฟ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมหลอ่โลหะ 

(๒) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้ ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมหลอ่โลหะ 

(๓) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้   ได้ ได ้  ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมหลอ่โลหะ 

(๕) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้กับระบบ

เครื่องปรับอากาศ 

ได้ ได้    ได ้ ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมหลอ่โลหะ 

๖๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๒) การทําผลติภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรอืกระแทก 

     

ได้  

(๑๑) การอัดเศษโลหะ     ได ้ ได ้  

(๑๓) การกลงึ เจาะ ควา้น กัด ไส เจียน หรอืเชื่อมโลหะ

ทั่วไป  

 

ได้ ได้  ได้ ได้  

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องยนต์ 

เครื่องกังหัน และรวมถงึสว่นประกอบหรอือุปกรณ์ของ

เครื่องยนต ์หรอืเครื่องกังหันดังกล่าว 

 

  ได้ ได้   
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องจักร

สําหรับใชใ้นการกสกิรรมหรอืการเลี้ยงสัตว ์และรวมถงึ

ส่วนประกอบ หรอือุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 

๖๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ

หรอือุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดษิฐ์โลหะหรอืไม้ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทํา ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องจักรสําหรับ

โรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรอืทําไม้วีเนยีร์ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 
(๒) การทํา ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องกลงึ เครื่องควา้น

เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่อง

ตัด (Shearing Machines) หรอืเครื่องไส (Shaping machines) ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 
(๗) การทํา ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมแบบ (Dies) หรอืเครื่อง

จับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องกล ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องจักร

สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การ

พิมพ์ การผลิตซีเมนต ์หรอืผลติภัณฑ์ดินเหนียว การ

กอ่สรา้ง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลยีม หรอืการ

กลั่นน้ํามัน และรวมถงึสว่นประกอบ หรอือุปกรณ์ของ

เครื่องจักรดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องคํานวณ 

เครื่องทําบัญช ีเครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล หรอืชนดิอนาล้อก หรอื

เครื่องอิเลคทรอนกิสส์ําหรับการปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กัน หรอือุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or 

Associated Electronic Data Processing Equipment or 

Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่ เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง

วทิยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาดว้ย

การถา่ยภาพ และรวมถงึสว่นประกอบหรอือุปกรณ์ของ

ผลติภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้   
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องสูบน้ํา 

เครื่องอัดอากาศหรือกา๊ซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรอื

ถา่ยเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเ้ย็น หรอืเครื่อง

ประกอบตูเ้ย็น เครื่องขายสนิค้าอัตโนมัต ิเครื่องลา้ง ซัก ซัก

แหง้ หรอืรดีผา้ เครื่องเย็บ เครื่องสง่กําลังกล เครื่องยก 

ปั้นจ่ัน ลิฟต ์บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร ์รถพว่ง

สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซอ้นของ (Stackers) เตา

ไฟ หรอืเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรอืสําหรับใช้

ในบา้น แตผ่ลติภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถงึ

ส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องจักร 

หรอืผลติภัณฑ์ท่ีระบุไวใ้นลําดับที่ ๗๐ เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า 

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟา้ 

เครื่องสับหรอืบังคับไฟฟ้า เครื่องใชส้ําหรับแผงไฟฟ้า เครื่อง

เปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องสง่ หรอืจําหนา่ยไฟฟ้า เครื่อง

สําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรอื เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องรับวิทยุ 

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง หรอืบันทึกเสียง 

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทกึคําบอก เครื่องบันทึกเสียง

ด้วยเทป เครื่องเลน่หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) 

แผ่นเสียง เทป แม่เหล็กที่ไดบ้ันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรทัศน์ 

หรอืโทรเลขชนิดมีสาย หรอืไม่มีสาย เครื่องสง่วทิยุ เครื่องสง่

โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ หรอืจับสัญญาณ เครื่อง

เรดาร ์ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนดิไวที่

เกี่ยวขอ้ง (Semi – Conductor or Related Sensitive Semi – 

Conductor Devices) คาปาซเิตอร์ หรอืคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนกิสช์นดิคงที่หรอืเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรอื

หลอดเรดโิอกราฟ เครื่องหรอืหลอดฟลูโรสโคป หรอืเครื่อง 

หรอืหลอดเอ็กซเรย์ และรวมถงึการผลติอุปกรณ์ หรอื

ชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนกิส์ ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้   
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ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําหลอดไฟฟ้า หรอืดวงโคมไฟฟ้า    ได้ ได้   

(๓) การทําอุปกรณ์ติดตัง้ หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า 

(Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัว

ต่อ ตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใชก้ับ

สายไฟฟ้า หลอด หรอืเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า

ได้ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๗๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเรอื อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื

หลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

(๑) การตอ่ ซอ่มแซม ทาสี หรอืตอกหมันเรอืในอู่ต่อเรือ 

นอกจากเรือยาง ได้   ได้ ได้   

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรอืหรอืเครื่องยนต์เรือ ได้   ได้ ได ้   

๗๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับรถยนต ์หรอืรถพว่งอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสรา้ง ประกอบ ดัดแปลง หรอืเปลี่ยนแปลงสภาพ

รถยนต์หรือ รถพว่ง ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 

๗๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับจักรยานยนต ์จักรยานสาม

ล้อ หรอืจักรยานสองลอ้  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสรา้ง ประกอบ ดัดแปลง หรอืเปลี่ยนแปลงสภาพ

จักรยานยนต ์จักรยานสามลอ้ หรอืจักรยานสองลอ้  ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรอือุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต ์

จักรยานสามลอ้ หรอืจักรยานสองล้อ  ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมลอ้เลื่อน ที่

ขับเคลื่อนดว้ยแรงคน หรอืสัตว ์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถงึ

ส่วนประกอบ หรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการชุบ หรอื

หลอมโลหะ 

๘๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรอื

อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์หรอืการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทํา ดัดแปลง หรอืซอ่มแซมเครื่องมือ หรอือุปกรณ์

วทิยาศาสตรท่ี์ใช้ในห้องทดลอง หรอือุปกรณ์ที่ใชใ้นการ ชั่ง 

ตวง วัด หรอืบังคับควบคุม ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ

หรือเคลือบผวิชิ้นงาน

โดยใชส้ารเคมี 



- ๑๑ – 

 

ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช ้หรอือุปกรณ์การแพทย์  

ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ

หรือเคลือบผวิชิ้นงาน

โดยใชส้ารเคมี 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรอืเครื่องใชเ้กี่ยวกับนัยนต์าหรือ  

การวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรอืเครื่องใชท้ี่ใชแ้สงเป็น

อุปกรณ์ในการทํางาน หรอืเครื่องอัดสําเนาดว้ยการถา่ยภาพ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ

หรือเคลือบผวิชิ้นงาน

โดยใชส้ารเคมี 

๘๓ โรงงานผลติหรอืประกอบนาฬกิา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน

ของนาฬกิา หรอืเครื่องวัดเวลา ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ 

ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ

หรือเคลือบผวิชิ้นงาน

โดยใชส้ารเคมี 

๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก 

อัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไขมุ่ก ทองคํา 

ทองขาว เงิน นาก หรอือัญมณี ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๘๕ โรงงานผลติหรอืประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วน

หรอือุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๘๖ โรงงานผลติหรอืประกอบเครื่องมือ หรอืเครื่องใชใ้นการกฬีา 

การบรหิารรา่งกาย การเล่นบิลเลียด โบวล์ิ่ง หรอืตกปลา 

และรวมถึงชิ้นส่วนหรอือุปกรณ์ของเครื่องมือหรอืเครื่องใช้

ดังกล่าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ เครื่องเลน่ เครื่องมือ หรอื

เครื่องใชท้ี่มิไดร้ะบุไวใ้นลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื

หลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

(๑) การทําเครื่องเลน่ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๒) การทําเครื่องเขยีนหรอืเครื่องวาดภาพ ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้  

(๓) การทําเครื่องเพชรหรอืพลอย หรอืเครื่องประดับสําหรับ

การแสดง ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๔) การทํารม่ ไม้ถอื ขนนก ดอกไม้เทียม ซปิ กระดุม  

ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โปะ๊ตะเกยีง หรอืไฟฟ้า กลอ่งยาสูบ 

หรอืกลอ่งบุหรี่ หรอืไฟแช็ก ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

 

 



- ๑๒ – 

ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรอืเครื่อง

โฆษณาสนิค้า ตราโลหะ หรอืยางแม่พมิพล์ายฉลุ (Stencils) ได้ ได้  ได้ ได้   

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรอืผมปลอม ได้   ได้ ได ้   

(๗) การทําผลติภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่มิไดร้ะบุไวใ้น 

ลําดับใด ได้   ได้    

๘๘ โรงงานผลิต ส่ง หรอืจําหนา่ยพลังงานไฟฟ้า      ได ้  

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบ้รสิุทธิ์ หรอืจําหน่ายน้ําไปยัง

อาคาร หรอืโรงงานอุตสาหกรรม      ได้  

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลติอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  

(๒) การบรรจุกา๊ซ      ได ้  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้  ได้ ได ้ ได ้ ซึ่งไม่มีการแกะ ล้าง 

หรอืแปรสภาพวัตถุดิบ 

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรอืเครื่องหนัง ได้       

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟา้ หรอืเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ใน

บ้าน หรอืใชป้ระจําตัว ได้   ได้    

๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดว้ย

เครื่องยนต ์รถพว่ง จักรยานสามลอ้ จักรยานสองลอ้ หรอื

สว่นประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลาย

อย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซอ่มแซมยานที่ขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ หรอื

สว่นประกอบของยานดังกล่าว   ได้   ได้  

(๒) การซอ่มแซมรถพว่ง จักรยานสามล้อ จักรยานสองลอ้ 

หรอืสว่นประกอบของยานดังกล่าว   ได้   ได้  

(๓) การพน่สกีันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์   ได้   ได ้  

(๔) การลา้งหรอือัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้   ได้    

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรอืเครื่องประดับที่ทํา

ด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรอือัญมณี ได้       

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิไดร้ะบุการซอ่มไวใ้นลําดับใด ได้ ได้  ได้ ได ้   

๙๘ โรงงานซักรดี ซกัแหง้ ซักฟอก รดี อัด หรอืย้อมผา้ 

เครื่องนุ่งหม่ พรม หรอืขนสัตว์ ได้ ได้  ได้ ได้   



- ๑๓ – 

 

ลําดับ

ที่ 
ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บรเิวณท่ี ๑ บรเิวณท่ี ๒ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๐๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลติภัณฑ์ หรอืสว่นประกอบของผลติภัณฑ์

โดยไม่มีการผลติ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทา พ่น หรอืเคลอืบสี   ได้   ได้  

 (๒) การทา พ่น หรือเคลอืบเชลแล็ก แล็กเกอร ์หรอืน้ํามัน

เคลอืบเงาอ่ืน      ได้  

 (๓) การลงรกั หรอืการประดับ ตบแตง่ดว้ยแกว้ กระจก มุก 

ทอง หรอือัญมณี ได้   ได้    
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