
 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรค  ๒  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  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง  และนายอําเภอบางบัวทองจึงตรา
ข้อบัญญัติ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางบัวทอง  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
(๑) บริเวณที่  ๑  หมายความว่า   
 พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๒๑๕  และเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังคลองลํารี  ฝ่ังใต้  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนาน
ระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังคลองบางบัวทอง  ฝ่ังตะวันตก  และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๑๕  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  บรรจบกับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข  ๙  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  
เป็นระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองสามวัง  ฝ่ังใต้  และคลองพระพิมล  ฝั่งเหนือ  ด้านใต้   
จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังคลองพระพิมล  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  
๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังคลองตาคล้าย  ฝ่ังตะวันออก  และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  
และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  ฟากตะวนัออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  เป็นระยะ  ๔,๒๕๐  เมตร  ยกเว้นพื้นที่ในเขตโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
บางบัวทอง 
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(๒) บริเวณที่  ๒  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดคลองสามวัง  ฝ่ังใต้ด้านตะวันออก  
จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทองด้านตะวันออก  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  
กับริมฝ่ังคลองพระพิมล  ฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙   
ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๑๕  เป็นระยะ  
๒,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองสามวัง  ฝ่ังใต้  และคลองพระพิมล  ฝ่ังเหนือ 

(๓) บริเวณที่  ๓  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง  ยกเว้น
บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๔   

(๔) บริเวณที่  ๔  หมายความว่า  บริเวณริมฝ่ังคลองตาคล้าย  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  
กับริมฝ่ังคลองตาคล้าย  ฝ่ังตะวันตก  บริเวณริมฝ่ังคลองพระพิมล  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  
กับริมฝ่ังคลองพระพิมล  ฝ่ังเหนือ  บริเวณริมฝ่ังคลองลํารี  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ัง
คลองลํารี  ฝ่ังใต้บริเวณริมฝ่ังคลองบางบัวทอง  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังคลองบางบัวทอง  
ฝ่ังตะวันตก  และบริเวณริมฝ่ังคลองเจ๊ก  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังคลองเจ๊ก  ทั้ง  ๒  ฝ่ัง   

ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง  อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือ
เปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ดังต่อไปนี้   

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

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทีไ่ม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทีไ่ม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

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

   (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๗) คลังสินค้า 
   (๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๙) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน   

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทีไ่ม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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   (๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

   (๗) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือ  หอพัก 
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิด  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
   (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  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในขอ้  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
วิเชียร  เจริญนนทสิทธิ ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง 





บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตําบลบางบัวทอง 

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด อยา่งหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้                 

  (๑)  การต้ม  นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช               ได้ ได้   

  (๒) การกะเทาะเมลด็ หรือเปลือกเมล็ดพืช               ได้ ได้   

  (๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดงั  หรือคลังสินคา้             ได้   

  (๘) การเพาะเชื้อเหด็ กล้วยไม้ หรือถัว่งอก ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้         ได้ ได้ ได้   

  (๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้           ได้       

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สตัว์น้ํา อย่างใด อยา่งหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                 

  (๑) การฆ่าสัตว์                 ได้   

  (๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้                 

       หรือทําให้เยือกแขง็โดยฉับพลัน หรือเหือดแหง้ ได้ ได้   ได้     ได้ ได้     

  (๓) การทําผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์                  

       หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์   ได้     ได้     ได้     

  (๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสตัว์   ได้     ได้     ได้     

  (๗) การทําผลิตภณัฑ์จากไข ่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น                 

       ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไขผ่ง ไข่เหลวเยือกแขง็ หรือไข่เหลวแช่เยน็ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้     
 
 



- ๒ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                 

  (๒) การถนอมสัตว์น้ํา  โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้                 

       หรือทําให้เยือกแขง็โดยฉับพลัน หรือเหือดแหง้ ได้     ได้     ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 

  (๓) การทําผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนังหรือ                 

       ไขมัน  สัตว์น้ํา   ได้     ได้     ได ้     

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช หรือผลไม้ อย่างใด อยา่งหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                 

  (๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ                 

       บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได ้ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได ้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 

  (๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง                 

       หรือทําให้เยือกแขง็โดยฉับพลัน หรือเหือดแหง้ ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้                 

  (๑) การสี  ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้     ได้ ได้ ได้   

  (๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช             ได้ ได้ ได้   

  (๔) การผลติอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้     ได้     ได้ ได้ ได้   

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใด อย่างหนึ่ง                   

  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   

  (๑) การทําขนมปงั หรือขนมเค้ก ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   
 
 



- ๓ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

  (๒) การทําขนมปงักรอบ หรือขนมอบแหง้ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๓) การทําผลิตภณัฑ์อาหารจากแปง้ เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้     ได้     ได้ ได้ ได้   

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากอ้อย  บีช หญา้หวาน                 

  หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อยา่งใด อยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดังต่อไปนี้                 

  (๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

  (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด                     

       หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้           ได้       

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต                 

  หรือขนมหวาน อยา่งใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดังต่อไปนี้                 

  (๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง               ได้ ได้   

  (๓) การทําโกโก้ หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

  (๕) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้     ได้     ได้ ได้ ได้   

  (๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๘) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล                       

  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกเลต ได้   ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟี่ ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

  (๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้     
 
 



- ๔ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ                 

  อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                 

  (๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 

  (๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้     ได้     ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 

  (๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้     ได้     ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแขง็ หรือ ตดั ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง   ได้     ได้     ได้ ได้   

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่                 

  อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดังต่อไปนี้                 

  (๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

  (๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์   ได้     ได้     ได้ ได้   

  (๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิง่ทอ ซึ่งมิใช ่                 

  เครื่องนุ่งห่ม  อย่างใด อยา่งหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้                 

  (๑) การทําผลิตภณัฑ์จากสิง่ทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

  (๒) การทําถงุหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถงุหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

  (๓) การทําผลิตภณัฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยดา้ยหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสําเร็จ ผ้า                   

  ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้   ได้     ได้ ได ้ ได้ ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมสี 



- ๕ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธี ทอ  สาน  ถัก หรือผูกให้เป็นปุย๋                 

  ซึ่งมิใช่เสื่อ หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก หรือพรมน้ํามัน ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการฟอก ย้อมส ี

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน                 

  อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้                 

  (๑) การผลติเชือก ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

  (๒) การผลติ ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาขา่ย แห หรืออวน                      

       และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตง่กาย ซึ่งมิใช่รองเท้า                 

  อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้                 

  (๑) การตดัหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขดั ผ้าเชด็หน้า ผ้าพันคอ เนคไท หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ                   

       ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์   ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

  (๒) การทําหมวก ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

๓๒ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าจาก                 

  (๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสตัว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม ได้ ได้         ได้ ได้ ได้   

  (๒) ใยแก้ว                 ได้   

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทําจากไม้                 

  ยางอบแขง็ ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้                 
 
 



- ๖ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

  (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น  ที่คล้ายคลึงกัน                 ได้   

  (๒) การทําวงกบ ขอบประต ูขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร     ได้     ได้     ได้   

  (๓) การทําไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด                 ได้   

  (๕) การถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้                 ได้   

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจ้ากไม้ไผ่ หวาย ฟาง                 

  อ้อ  กก  หรือผักตบชวา ได้     ได้     ได้       

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อก อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                 

  (๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และ   รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดงักล่าว         ได้         

  (๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้     ได้     ได้         

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง่ภายในอาคารจากไม้                 

  แก้ว  ยาง  หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง่                 

  ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ                 

  ผลิตภัณฑ์ดงักล่าว     ได้     ได้     ได้   

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ                 

  แผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ                 

  (๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่มทําปก                  

       หรือตบแตง่สิ่งพิมพ์ ได้     ได้ ได้       ได้   
 
 



- ๗ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้                     

  (๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตาํรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ     ได้           ได้   

  (๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห ์                     

       บําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือ                     

       ความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์     ได้           ได้   

  (๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สขุภาพโครงสร้าง                     

        หรือการกระทําหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย ์หรือสัตว์                     

        ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แตว่ัตถตุาม                     

       (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร                      

       เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศลิปะ                     

       และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น     ได้           ได ้   

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่ง                     

  ร่างกาย อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้                     

  (๓) การทําเครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตง่ร่างกาย             ได้ ได้ ได้   

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                     

  (๕) การทําเทียนไข                 ได้   

  (๗) การทําผลิตภณัฑ์ที่มีกลิ่นหรือควัน เมื่อเผาไหม้                 ได้   
 
 
 



- ๘ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  
โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

โรงงาน
จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยา่งใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้                 

  (๔) การทําผลิตภณัฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ใน ลําดบัที่ ๕๑ จากยางธรรมชาต ิหรือยางสังเคราะห ์               ได้ ได้   

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใด อยา่งหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                 

  (๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ                 

        และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดงักล่าว   ได้ ได้         ได้ ได้   

  (๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถงุ หรือกระสอบ   ได้           ได้ ได้   

  (๖) การทําผลิตภณัฑ์ สาํหรับใชเ้ป็นฉนวน   ได้           ได้ ได้   

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา หรือ                 

  เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดงักล่าว ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้                 

  (๑) การทําผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม                  

       ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์   ได้           ได้ ได้   

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดงึ หรือผลิตโลหะในขั้นต้น                 

  ซึ่งมิใช่เหล็กหรือ เหล็กกล้า (Non-Ferrous Metal Basic Industries)                 ได ้   

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือ                 

  เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ               ซึ่งไม่มีการชุบ หรือ 

  หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดงักล่าว ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 
 
 
 



- ๙ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง่ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง่ภายในอาคารที่ทําจากโลหะ               ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ  

  หรือโลหะเป็นสว่นใหญ่ และรวมถงึส่วนประกอบ หรืออปุกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง่ดงักล่าว ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ                 

  กอ่สร้าง หรือติดตัง้ อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการกอ่สร้างสะพาน               ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

        ประตนูํา้ ถงันํา้ หรือปลอ่งไฟ ได้ ได้         ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

  (๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการกอ่สร้างอาคาร ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้ ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

                      หลอมหล่อโลหะ 

  (๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการตอ่เรือ ได้   ได้   ได้ ได้   ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

                      หลอมหล่อโลหะ 

  (๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กบัระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้     ได้ ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

                      หลอมหล่อโลหะ 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะ อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การทําภาชนะบรรจ ุ        ได้ ได้           

  (๒) การทําผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก                 ได้   

  (๙) การทําเครื่องใช้เล็กๆ จากโลหะ       ได้ ได้           

  (๑๑) การอดัเศษโลหะ           ได้ ได้   

  (๑๒) การตดั  พบั หรือม้วนโลหะ         ได้           

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



- ๑๐ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องยนต์                  

  เครื่องกงัหนั  และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกงัหนัดงักล่าว       ได้ ได้   ได้ ได้     

๖๖ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องจกัร สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลีย้งสตัว ์               ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ  

  และรวมถงึ ส่วนประกอบ หรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว ได้ ได้         ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องจกัร  ส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัร                 

  สําหรบัประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรสําหรบั                ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

       โรงเลื่อย  ไส   ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วเีนียร์ ได้ ได้         ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

  (๒) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องกลึง  เครื่องคว้าน                    

        เครื่องเจาะ  เครื่องกดั (Milling  Machines) เครื่องเจียน                  ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ  

        เครื่องตดั  (Shearing  Machines) หรือเครื่องไส   (Shaping  Machines)   ได้ ได้         ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

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

        เครื่องจบั (Jigs) สําหรับใช้กบัเครื่องมือกล ได้ ได้         ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

๖๘ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรสําหรับอตุสาหกรรมกระดาษ                   

  เคมี  อาหาร  การปั่นทอ การพิมพ์  การผลิตซีเมนต์  หรือผลิตภณัฑ์ดินเหนียว                   

  การกอ่สร้าง  การทําเหมืองแร่  การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลัน่นํา้มนั และรวมถงึส่วนประกอบ               ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ  

  หรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว ได้ ได้         ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ  

 
 
 



- ๑๑ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องคํานวณ  เครื่องทําบญัชี                 

  เครื่องจกัรสําหรับระบบบตัรเจาะ เครื่องจกัร สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตลั                 

  หรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอเิล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบตัิกบัข้อมลูที่เกี่ยวข้องกนั หรืออปุกรณ์                 

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

  เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่งพิมพ์ดีด  เครื่องชัง่ซึง่มิใช ่                 

  เครื่องชัง่ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์   เครื่องอดัสําเนาซึง่มิใช ่                 

  เครื่องอดัสําเนาด้วยการถา่ยภาพ และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้     

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องสูบนํา้                 

  เครื่องอดัอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถา่ยเท                 

  อากาศ เครื่องโปรยนํา้ดบัไฟ ตู้ เย็น หรือเครื่องประกอบตู้ เย็น                 

  เครื่องขายสินค้าอตัโนมตัิ เครื่องล้าง ซกั  ซกัแห้ง หรือรีดผ้า                 

  เครื่องเย็บ เครื่องสง่กําลงักล  เครื่อยก  ปัน้จัน่  ลิฟต์  บนัไดเลื่อน                 

  รถบรรทกุ  รถแทรกแตอร์  รถพว่งสําหรับใช้ในการอตุสาหรรม                  

  รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใช้ในการ                 

  อตุสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน แตผ่ลิตภณัฑ์นัน้ต้องไมใ่ช้                 

  พลงังานไฟฟ้า และรวมถงึสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของ                 

  ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

 
 
 



- ๑๒ - 

  อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัร หรือผลิตภณัฑ์ที่ระบไุว้ในลําดบัที่ ๗๐                 

  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า                   

  เครื่องสบัหรือบงัคบัไฟฟ้า  เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า                 

  เครื่องส่ง  หรือจําหนา่ยไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บงัคบัไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องรับวิทย ุ                  

  เครื่องรับโทรทศัน์ เครื่องกระจายเสียง หรือบนัทกึเสียง เครื่องเล่น                 

  แผ่นเสียง  เครื่องบนัทกึคําบอก  เครื่องบนัทกึเสียงด้วยเทป                 

  เครื่องเลน่หรือเครื่องบนัทกึแถบภาพ (วีดิทศัน์) แผ่นเสียง เทป                 

  แมเ่หล็กที่ได้บนัทกึเสียงแล้ว  เครื่องโทรศพัท์ หรือโทรเลขชนิด                 

  มีสาย หรือไมม่ีสาย เครื่องสง่วิทย ุเครื่องสง่โทรทศัน์ เครื่องรับส่ง                 

  สญัญาณ หรือจบัสญัญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภณัฑ์ที่เป็นตวั                 

  กึง่นําหรือตวักึง่นําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or                 

  Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาซิเตอร์                 

  หรือคอนเดนเซอร์อเิล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้                  

  (Fixed or Variable  Electronic  Capacitors  or  Condensers)                 

   เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง                 

  หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถงึการผลิตอปุกรณ์ หรือชิน้ส่วน                 

  สําหรบัใช้กบัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดงักล่าว ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้     

 
 



- ๑๓ - 

  อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า  อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้                     

  (๑) การทําหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า       ได้ ได้   ได้ ได้     

  (๓) การทําอปุกรณ์ติดตัง้ หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures  or  lamp  Sockets  or  Receptacles)                 

       สวิตช์ไฟฟ้า ตวัตอ่ตวันํา (Conductor Connectors)                  

       อปุกรณ์ที่ใช้กบัสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรบัร้อยสายไฟฟ้า ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การตอ่  ซอ่มแซม  ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอูต่อ่เรือ นอกจากเรือยาง ได้     ได้     ได้ ได้     

  (๒) การทําชิน้ส่วนพิเศษสําหรบัเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้     ได้     ได้ ได้     

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถยนต์  หรือรถพว่ง  อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การสร้าง ประกอบ  ดดัแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ               ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

       รถยนต์หรือ  รถพว่ง ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ                 

  หรือจกัรยานสองล้อ  อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ               ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

       จกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ หรือจกัรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

  (๒) การทําชิน้ส่วนพิเศษ หรืออปุกรณ์สําหรับจกัรยานยนต์                   ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ 

       จกัรยานสามล้อ  หรือจกัรยานสองล้อ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

 
 
 



- ๑๔ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมล้อเลื่อน ที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสตัว ์               ซึง่ไมม่ีการชบุ หรือ  

  ซึง่มิใชจ่กัรยาน และรวมถงึส่วนประกอบ หรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้ หลอมหล่อโลหะ 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออปุกรณ์                 

  วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การทํา  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องมือ หรืออปุกรณ์               ซึง่ไมม่ีการล้าง ชบุ หรือ 

       วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออปุกรณ์ที่ใช้ในการ ชัง่                 เคลือบผิวชิน้งาน 

       ตวง  วดั  หรือบงัคบัควบคมุ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้ โดยใช้สารเคมี 

  (๓) การทําเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออปุกรณ์การแพทย์ ได้ ได้     ได้ ได้ ได้ ซึง่ไมม่ีการล้าง ชบุ หรือ 

                เคลือบผิวชิน้งาน 

                      โดยใช้สารเคมี 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกบันยัน์ตาหรือ               ซึง่ไมม่ีการล้าง ชบุ หรือ 

  การวดัสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอปุกรณ์               เคลือบผิวชิน้งาน 

  ในการทํางาน  หรือเครื่องอดัสําเนาด้วยการถา่ยภาพ ได้ ได้   ได้ ได้     ได้ ได้ โดยใช้สารเคมี 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา หรือชิน้ส่วน               ซึง่ไมม่ีการล้าง ชบุ หรือ 

  ของนาฬิกา หรือเครื่องวดัเวลา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เคลือบผิวชิน้งาน 

                      โดยใช้สารเคมี 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก หรืออญัมณี  อยา่งใดอยา่งหนึง่                 

  หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การทําเครื่องประดบัโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มกุ  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   



- ๑๕ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถงึชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ของเครื่องดนตรีดงักล่าว ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ในการกีฬา  การบริหารร่างกาย  การเล่นบิลเลียด                   

  โบว์ลิ่ง  หรือตกปลา  และรวมถงึชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดงักล่าว ได้ ได้   ได้     ได้ ได้ ได้   

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั เครื่องเลน่  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบไุว้ในลําดบัอื่น                 

  อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

  (๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดบัสําหรับ                 

       การแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

  (๔) การทําร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซิป กระดมุ ไม้กวาด                       

       แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กล้องยาสูบ หรือ                 

       กล้องบหุรี่ หรือไฟแช็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้   

  (๕) การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่อง                     

       โฆษณาสินค้า  ตราโลหะ หรือยางแมพ่ิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้     

  (๖) การทําแหคลุมผม  ช้องผม หรือผมปลอม ได้     ได้     ได้ ได้     

  (๗) การทําผลิตภณัฑ์จากวสัดเุหลือใช้ ที่มิได้ระบไุว้ในลําดบัใด ได้     ได้     ได้       

๘๘ โรงงานผลิต ส่ง หรือจําหนา่ยพลงังานไฟฟ้า                 ได้   

 
 
 



- ๑๖ - 

    อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงานจําพวก

ที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๐ โรงงานจดัหานํา้  ทํานํา้ให้บริสุทธิ์ หรือจําหนา่ยนํา้ไปยงัอาคาร  หรือโรงงานอตุสาหกรรม                 ได้   

๙๑ โรงงานบรรจสุินค้าในภาชนะโดยไมม่ีการผลิตอยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การบรรจสุินค้าทัว่ไป ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ ได้   

  (๒) การบรรจกุ๊าซ                 ได้   

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้         ได้ ได้ ได้ ซึง่ไมม่ีการแกะ ล้าง 

                      หรือแปรสภาพวตัถดุิบ 

๙๓ โรงงานซอ่มรองเท้า หรือเครื่องหนงั ได้     ได้             

๙๔ โรงงานซอ่มเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตวั ได้     ได้     ได้       

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานทีข่บัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพว่ง  จกัรยานสามล้อ                   

  จกัรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดงักลา่ว อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การซอ่มแซมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว     ได้         ได้   

  (๒) การซอ่มแซมรถพว่ง  จกัรยานสามล้อ  จกัรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว     ได้           ได้   

  (๓) การพน่สีกนัสนิม ยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์     ได้           ได้   

  (๔) การล้างหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้     ได้     ได้       

๙๖ โรงงานซอ่มนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทําด้วย                  

  เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้     ได้             

 
 
 
 
 



- ๑๗- 

    อาคารประเภท 

หมายเหต ุ

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

  

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

โรงงาน

จําพวกที่ 

    ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๗ โรงงานซอ่มผลิตภณัฑ์ที่มิได้ระบกุารซอ่มไว้ในลําดบัใด ได้ ได้   ได้     ได้ ได้     

๙๘ โรงงานซกัรีด  ซกัแห้ง  ซกัฟอก  รีด  อดั หรือย้อมผ้า เครื่องนุง่หม่  พรม  หรือขนสตัว ์ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้     

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแตง่หรือเปลี่ยนแปลง                 

  คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หรือสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์โดย                 

  ไมม่ีการผลิต อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้                 

  (๑) การทา  พน่  หรือเคลือบสี     ได้           ได้   

  (๒) การทา  พน่ หรือเคลือบเชลแล็ก  แล็กเกอร์ หรือนํา้มนัเคลือบเงาอื่น                 ได้   

  (๓) การลงรัก หรือการประดบั ตบแตง่ด้วยแก้ว  กระจก  มกุ                 

       ทอง  หรืออญัมณี ได้     ได้     ได้       

 

    หมายเหตุ             ลําดับที่                  หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

                             ได้                        หมายถงึ      สามารถดาํเนินกิจการโรงงานได้ภายใต้บงัคับของกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

                             โรงงานจําพวกที่        หมายถงึ      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 


