
 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา  โดยความเห็นชอบ 
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา  และนายอําเภอบางบัวทองจึงตราข้อบัญญัติ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา  ยกเว้น

บริ เวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  พื้นที่ ในเขตวัดลาดปลาดุก  และแนวเขตประกาศกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๕   
(พ.ศ.  ๒๕๓๓) 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่าพื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
บางรักพัฒนาด้านเหนือ  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข  ๙  ด้านใต้  จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนาด้านใต้  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนาน
ระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ยกเว้น  พื้นที่ในเขตโรงเรียนจันทร์ทองเอ่ียม 

ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริ เวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

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

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

   (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) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๓) สถานที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ
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 



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่ เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่าย   
ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) คลังสินค้า 
(๗) สถานีขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเป็นที่ขนถ่ายสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า 
(๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปล่ียน

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้บังคับ 

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามในข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้ บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้   

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
บัวทิพย์  สุขจ่ัน 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกจิการที่เกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๘) การเพาะเชื้อเหด็  กล้วยไม ้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม ได้ ได้ ได้
(๑๑) การฟกัไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกจิการที่เกี่ยวกบัสัตว์ ซ่ึงมใิช่สัตว์น้้า อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแหง้
หรือท้าใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหอืดแหง้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การท้าผลิตภณัฑ์อาหารส้าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มนัสัตว์
หนงัสัตว์  หรือสารที่สกดัจากไขสัตว์  หรือกระดูกสัตว์ ได้ ได้ ได้
(๖) การล้าง  ช้าแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์ หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้ ได้
(๗) การท้าผลิตภณัฑ์จากไข่  เพื่อใช้ประกอบเปน็อาหาร  เช่น
ไข่เค็ม  ไข่เยี่ยวมา้  ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง  หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกจิการที่เกี่ยวกบัสัตว์น้้า อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้้าโดยวิธีการอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้
หรือท้าใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหอืดแหง้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมใ่ช้ฟนืเปน็เชื้อเพลิง
(๓) การท้าผลิตภณัฑ์อาหารส้าเร็จรูปจากสัตว์น้้า  หนงั   หรือไขมนั
สัตว์น้้า ได้ ได้

บญัชทีา้ยขอ้บญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลบางรักพัฒนา
เรื่อง ก าหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลบางรักพัฒนา  อ าเภอบางบวัทอง  จงัหวัดนนทบรุี  พ.ศ.๒๕๕๕

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผัก  พชื  หรือผลไม ้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก  พชื  หรือผลไม ้ และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนกึ  และอากาศเข้าไมไ่ด้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมใ่ช้ฟนืเปน็เชื้อเพลิง
(๒) การถนอมผัก  พชื  หรือผลไม ้โดยวิธีการกวน  ตากแหง้  ดอง  
หรือท้าใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหอืดแหง้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมใ่ช้ฟนืเปน็เชื้อเพลิง

๙ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเมล็ดพชื  หรือหวัพชื
อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี  ฝัด  หรือขัดขาว ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารส้าเร็จรูปจากเมล็ดพชื หรือหวัพชื ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหวัพชื หรือการท้าหวัพชืใหเ้ปน็เส้น  แว่น  หรือแทง่ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัอาหารจากแปง้ อย่างใด อย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าขนมปงั หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การท้าขนมปงักรอบ  หรือขนมอบแหง้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การท้าผลิตภณัฑ์อาหารจากแปง้  เปน็เส้น  เมด็  หรือชิ้น ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัน้้าตาลซ่ึงท้าจากออ้ย  บชี  หญ้าหวาน  
หรือพชือื่นที่ใหค้วามหวาน  อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าน้้าเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การท้าน้้าตาลจากน้้าหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด หรือพชือื่นๆ
ซ่ึงมใิช่ออ้ย ได้

- ๒ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั ชา กาแฟ  โกโก ้ช็อกโกเลต  หรือขนมหวาน

อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การท้าโกโก ้ หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การท้าช็อกโกเลต  ช็อกโกเลตผง  หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การท้าเกก็ฮวยผง  ขิงผง  หรือเคร่ืองด่ืมผงชนดิอื่นๆ ได้ ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม ้ หรือเปลือกผลไม ้ หรือการเคลือบผลไม้
หรือเปลือกผลไมด้้วยน้้าตาล ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การอบหรือค่ัวถั่ว  หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถั่ว  
หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts)  ด้วยน้้าตาล  กาแฟ  โกโก ้ หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้
(๑๐) การท้าลูกกวาด หรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การท้าไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร
อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การท้าน้้ามนัสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมใ่ช้ฟนืเปน็เชื้อเพลิง
(๗) การบดหรือปน่เคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมใ่ช้ฟนืเปน็เชื้อเพลิง
(๘) การท้าพริกปน่  พริกไทยปน่  หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมใ่ช้ฟนืเปน็เชื้อเพลิง

๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการท้าน้้าแข็ง  หรือ ตัด  ซอย บด
หรือย่อยน้้าแข็ง ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัน้้าด่ืม เคร่ืองด่ืมที่ไมม่แีอลกอฮอล์ น้้าอดัลม
หรือน้้าแร่  อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าน้้าด่ืม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การท้าน้้าด่ืมที่ไมม่แีอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้
(๔) การท้าน้้าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓
โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่

- ๓ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์จากส่ิงทอ ซ่ึงไมใ่ช่เคร่ืองนุ่งหม่

 อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าผลิตภณัฑ์จากส่ิงทอ  เปน็เคร่ืองใช้ในบา้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การท้าถุงหรือกระสอบ  ซ่ึงมใิช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้
(๓)  การท้าผลิตภณัฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปกัถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม ้หรือเคร่ืองนุ่งหม่ด้วยด้ายหรือเส้นใย  หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งส้าเร็จผ้า  ผ้าลูกไม ้ หรือเคร่ืองนุ่งหม่ด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารฟอกย้อมสี

๒๕ โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมด้วยวิธี  ทอ สาน ถัก หรือผูกใหเ้ปน็ปุ๋ย  ซ่ึงมใิช่เส่ือ
หรือพรมที่ท้าด้วยยาง  หรือพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารฟอกย้อมสี

๒๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั เชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน
 อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมใิช่รองเทา้
อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งหม่ เข็มขัด ผ้าเช็ดหนา้ ผ้าพนัคอ เนคไท 
หกูระต่าย ปลอกแขน ถุงมอื ถุงเทา้จากผ้าหนงัสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การท้าหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

- ๔ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๒ โรงงานผลิตภณัฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมใิช่เคร่ืองแต่งกาย

หรือรองเทา้จาก
(๑) หนงัสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนงัเทยีม ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเทา้  หรือชิ้นส่วนของรองเทา้ ซ่ึงมไิด้ท้าจากไม ้ยางอบแข็ง
ยางอดัเข้ารูป หรือพลาสติกอดัเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัไม ้อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การท้าวงกบ ขอบประตู ขอบหนา้ต่าง บานหนา้ต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ท้าด้วยไมข้องอาคาร ได้ ได้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเคร่ืองใช้จากไมไ้ผ่ หวายฟาง ออ้ กก 
หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์จากไม ้หรือไมก้อ๊ก
อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าภาชนะบรรจุ เคร่ืองมอื หรือเคร่ืองใช้จากไม ้และรวมถึงชิ้นส่วน
ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ได้ ได้
(๔) การท้ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานท้าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม ้ แกว้  ยาง
หรืออโลหะอื่น  ซ่ึวมใิช่เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอดัเข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ จากกระดาษทกุชนดิ หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้ ได้

- ๕ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั

(๑) การพมิพ ์การท้าแฟม้เกบ็เอกสาร การเย็บเล่มท้าปก หรือตกแต่งส่ิงพมิพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
๔๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยา อย่างใด อย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในต้ารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ได้
(๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายส้าหรับใช้ในการวิเคราะห ์ บ้าบดั  บรรเทา  รักษา
หรือปอ้งกนัโรค  หรือความเจ็บปว่ยของมนษุย์ หรือสัตว์ ได้
(๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายส้าหรับใหเ้กดิผลแกสุ่ขภาพโครงสร้างหรือการ
กระท้าหนา้ที่ใดๆ ของร่างกายมนษุย์ หรือสัตว์  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ แต่วัตถุตาม(๑) หรือ (๒) ไมร่วมถึงวัตถุที่
มุ่งหมายส้าหรับใช้เปน็อาหาร เคร่ืองกฬีา เคร่ืองส้าอาง เคร่ืองมอืที่ใช้ในการ
ประกอบโรคศิลปแ์ละส่วนประกอบของเคร่ืองมอืที่ใช้ในการนั้น ได้

๕๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์พลาสติก อย่างใด อย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าเคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองประดับและรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ได้ ได้
(๔) การท้าภาชนะบรรจุ ช่น ถุง หรือกระสอบ ได้
(๖) การท้าผลิตภณัฑ์ส้าหรับใช้เปน็ฉนวน ได้

- ๖ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๕ โรงงานผลิตภณัฑ์  เคร่ืองกระเบื้องเคลือบ  เคร่ืองปั้นดินเผา  หรือ

เคร่ืองดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว ได้ ได้ ได้
๕๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะ อย่างใด อย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าผลิตภณัฑ์คอนกรีต  ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสม  ผลิตภณัฑ์ยิปซ่ัม  
หรือผลิตภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ ได้

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองมอื  หรือเคร่ืองใช้ทึ่
ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่ง
ภายในอาคารที่ท้าจากโลหะ  หรือโลหะเปน็ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

๖๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะส้าหรับใช้ในการกอ่สร้าง 
 หรือติดต้ัง อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้ในการกอ่สร้างสะพาน  ประตูน้้า  ถังน้้า
หรือปล่องไฟ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ
(๒) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้ในการกอ่สร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ
(๓) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ
(๕) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้กบัระบบเคร่ืองปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

- ๗ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะ

 อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้
(๙) การท้าเคร่ืองใช้เล็กๆ จากโลหะ ได้ ได้ ได้
(๑๒) การตัด  พบั  หรือมว้นโลหะ ได้ ได้
(๑๓) การกลึง  เจาะ  คว้าน  กดั  ไส  เจียน  หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์  เคร่ืองกงัหนั
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองกงัหนัดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส้าหรับใช้ในการ
กสิกรรมหรือการเล้ียงสัตว์  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ
เคร่ืองจักรดังกล่าว ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

๖๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองจักร  ส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ
เคร่ืองจักรส้าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไมอ้ย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การท้า  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส้าหรับโรงเล่ือย  ไส  
ท้าเคร่ืองเรือนหรือไมว้ีเนยีร์ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ
(๒) การท้า  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองกลึง  เคร่ืองคว้าน  เคร่ืองเจาะ  
เคร่ืองกดั(Milling  Machines) เคร่ืองเจียน เคร่ืองตัด(Shearing Machines)
หรือเคร่ืองไส (Shaping Machines) ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ
(๒) การท้า  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมแบบ(Dies) หรือเคร่ืองจับ (Jings) 
ส้าหรับใช้กบัเคร่ืองมอืกล ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

- ๘ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองค้านวน เคร่ืองท้าบญัชี

เคร่ืองจักรส้าหรับระบบบตัรเจาะ  เคร่ืองจักรส้าหรับใช้ในการค้านวนชนดิ 
ดิจิตัล  หรือชนดิอนาล้อก หรือเคร่ืองอเิลคทรอนกิส์ส้าหรับปฏบิติักบัข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องกนั  หรืออปุกรณ์ (Digital  or  Analog  Computers  or
Associated  Equipment  or  Accessories) เคร่ืองรวมราคาของขาย 
(Cash Registers) เคร่ืองพมิพดี์ด  เคร่ืองชั่งซ่ึงมใิช่เคร่ืองชั่งในหอ้งที่ใช้
ทดลองวิทยาศาสตร์  เคร่ืองอดัส้าเนาซ่ึงมใิช่เคร่ืองอดัส้าเนาด้วยการถ่ายภาพ
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้้า  เคร่ืองอดัอากาศ
หรือกา๊ซ  เคร่ืองเปา่ลม  เคร่ืองอดัหรือถ่ายเทอากาศ  เคร่ืองโปรยน้้าดับไฟ
ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น  เคร่ืองขายสินค้าอตัโนมติั  เคร่ืองล้าง  ซัก
ซักแหง้  หรือรีดผ้า  เคร่ืองเย็บ  เคร่ืองส่งก้าลังกล  เคร่ืองยก  ปั้นจั่น  ลิฟต์
บนัไดเล่ือน  รถบรรทกุ  รถแทรกเตอร์  รถพว่งส้าหรับใช้ในอตุสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ  หรือเตาอบส้าหรับใช้ในการอตุสาหกรรม
หรือส้าหรับใช้ในบา้น  แต่ผลิตภณัฑ์นั้นต้องไมใ่ช้พลังงานไฟฟา้  
รวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร  หรือผลิตภณัฑ์
ที่บรรจุไว้ในล้าดับที่  ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟา้  เคร่ืองยนต์ไฟฟา้  เคร่ืองก้าเหนดิ
ไฟฟา้  หมอ้แปลงแรงไฟฟา้  เคร่ืองสับหรือบงัคับไฟฟา้  เคร่ืองใช้ส้าหรับ
แผงไฟฟา้  เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟา้  เคร่ืองส่ง  หรือจ้าหนา่ยไฟฟา้  
เคร่ืองส้าหรับใช้บงัคับไฟฟา้  หรือเคร่ืองซ่อมไฟฟา้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓
โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่

- ๙ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทศัน์

เคร่ืองกระจายเสียง  หรือเคร่ืองบนัทกึเสียง  เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง  เคร่ืองบนัทกึ
ค้าบอก  เคร่ืองบนัทกึเสียงด้วยเทป  เคร่ืองเลนหรือเคร่ืองบนัทกึแถบภาพ
(วิดิทศัน์) แผ่นเสียง  เทปแมเ่หล็กที่ได้บนัทกึเสียงแล้ว  เคร่ืองโทรทพัท์
หรือโทรเลขชนดิมสีาย หรือไมม่สีาย  เคร่ืองส่งวิทยุ  เคร่ืองส่งโทรทศัน์
เคร่ืองรับส่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณ  เคร่ืองเรดาร์  ผลิตภณัฑ์ที่เปน็ตัวกึ่งน้า
ชนดิไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor  or  Related  Sensitive  Semi
- Conductor Devices  คาปาซิเตอร์  หรือคอนเดนเซอร์ อเิลคทรอนกิส์
ชนดิคงที่หรือเปล่ียนแปลงได้ (Fixed  or  Variable  Electronic
Capacitors  or  Condeners) เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เคร่ืองหรือ
หลอดฟลูโรสโคป  หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกเรย์  และรวมถึงการผลิตอปุกรณ์ 
หรือชิ้นส่นส้าหรับใช้กบัเคร่ืองอเิล็กทรอนกิส์ ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟา้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การท้าหลอดไฟฟา้  หรือดวงโคมไฟฟา้ ได้ ได้ ได้
(๓) การท้าอปุกรณ์ติดต้ัง  หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟา้ (Fixtures  or  lamp
Sockets  or  Receptacles) สวิตช์ไฟฟา้  ตัวต่อตัวน้า (Conductor
Connectors) อปุกรณ์ที่ใช้กบัสายไฟฟา้  หลอด  หรือเคร่ืองประกอบ
ส้าหรับร้อยเสาไฟฟา้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ได้ ได้
(๒) การท้าชิ้นส่วนพเิศษส้าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้

- ๑๐ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัรถยนต์  หรือรถพว่ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนสภาพ  รถยนต์หรือเรือพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

๗๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ 
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงสภาพ  รถจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ
(๒) การท้าชิ้นส่วนพเิศษ  หรืออปุกรณ์ส้าหรับรถจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือน  ที่ขับเคล่ือนด้วยแรงคน  
หรือสัตว์  ซ่ึงมใิช่จักรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์
ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

๘๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองมอื  เคร่ืองใช้  หรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การท้า  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองมอื หรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน ซ่ึงไมม่กีารล้าง ชุบ หรือเคลือบ
หอ้งทดลอง  หรืออปุกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง  ตวง  วัด  หรือบงัคับควบคุม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
(๓) การท้าเคร่ืองมอื  เคร่ืองใช้  หรืออปุกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ซ่ึงไมม่กีารล้าง ชุบ หรือเคลือบ

ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
๘๒ โรงงานผลิตเคร่ืองมอืหรือเคร่ืองใช้ที่เกี่ยวกบันยันต์า  หรือการวัดสายตา  เลนส์

เคร่ืองมอืหรือเคร่ืองใช้ที่ใช้แสงเปน็อปุกรณ์ในการท้างาน  หรือเค่ืองอดัส้าเนา ซ่ึงไมม่กีารล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ด้วยการถ่ายภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี

- ๑๑ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เคร่ืองวัดเวลา  หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ซ่ึงไมม่กีารล้าง ชุบ หรือเคลือบ

หรือเคร่ืองวัดเวลา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี
๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั  เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออญัมณี

อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าเคร่ืองประดับโดยใช้  เพชร  พลอย  ไข่มกุ  ทองค้า  ทองขาว
เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี  และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออปุกรณ์
ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองมอืหรือเคร่ืองใช้ในการกฬีา  การบริหารร่างกาย
การเล่นบลิเลียด  โบว์ล่ิง  หรือตกปลา  และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออปุกรณ์ของ
เคร่ืองมอืหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั เคร่ืองเล่น เคร่ืองมอื หรือเคร่ืองใช้ที่มไิด้ระบไุว้ใน
ล้าดับอื่น อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การท้าเคร่ืองเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การท้าเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓)การท้าเคร่ืองเพชรหรือพลอย  หรือเคร่ืองประดับส้าหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การท้าร่ม ไมถ้ือ ขนนก ดอกไมเ้ทยีม ซีป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกยีง
โปะ๊ตะกยีง หรือไฟฟา้ กล้องยาสูบ หรือกล้องบหุร่ี หรือไฟแช็ค ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การท้าปา้ย ตรา เคร่ืองหมาย ปา้ยติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ตราโลหะ
หรือยางแมพ่มิพล์ายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๖) การท้าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้
(๗) การท้าผลิตภณัฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในล้าดับใด ได้ ได้

- ๑๒ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไมม่กีารผลิต  อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานหอ้งเย็น ได้ ได้ ซึงไมม่กีารแกะล้างหรือแปรรูป
วัตถุดิบ

๙๓ โรงงานซ่อมรองเทา้ หรือเคร่ืองหนงั ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมอืไฟฟา้ หรือเคร่ืองไฟฟา้ ส้าหรับใช้ในบาทหรือใช้ประจ้าตัว ได้ ได้ ได้
๙๕ โรงงานประกอบกจิกรรมเกี่ยวกบัยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์  รถพว่ง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว ได้
(๒) การซ่อมแซม รถพว่ง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว ได้
(๓) การพน่สีกนัสนมิ ยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออดัฉีดยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เคร่ืองวัดเวลา  หรือเคร่ืองประดับที่ท้าด้วย  เพชร  พลอย
ทองค้า  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภณัฑ์ที่มไิด้ระบกุารซ่อมไว้ในล้าดับใด ได้ ได้ ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง้ ซักฟอก รีด อดั หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งหม่ พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

- ๑๓ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑ์  หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์โดยไมม่กีารผลิต 
อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา  พน่  หรือเคลือบสี ได้
(๓) การลงรัก  หรือการประดับ  ตบแต่งด้วยแกว้  กระจก  มกุ  ทอง
หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

หมายเหต ุ      ล้าดับที่                หมายถึง     ล้าดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                   ได้                      หมายถึง     สามารถด้าเนนิกจิการโรงงานได้ภายใต้กฎหมายบงัคับว่าด้วยโรงงาน
                   โรงงานจ้าพวกที่     หมายถึง     จ้าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

บริเวณที่ ๓
โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่ โรงงานจ าพวกที่

- ๑๔ -

ล าดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒




