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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมาย 
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  องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง  โดย 
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง  และนายอําเภอกระทุ่มแบน  จึงออกข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามขอ้  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
   ด้านเหนือ จดแม่น้ําท่าจีน  ฝ่ังใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ําท่าจีน  ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
   ด้านตะวันตก จดคลองท่าตอ  ฝ่ังตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
   ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับแม่น้ําท่าจีน  ฝ่ังใต้และ

ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านตะวันออก จดคลองท่าตอ  ฝ่ังตะวันตก  และเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับแม่น้ําท่าจีน  ฝ่ังเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับแม่น้ําท่าจีน  ฝ่ังตะวันตก   



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

  “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า 
   ด้านเหนือ จดเขตอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
   ด้านตะวันออก จดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 
   ด้านใต้  จดแม่น้ําท่าจีน  ฝ่ังเหนือ  และคลองดําเนินสะดวก  ฝ่ังเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดอําเภอบ้านแพ้ว  และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท 

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

  (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

  (๓) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํ า มันเชื้ อเพลิงที่ ไ ม่ ใช่ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

  (๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
  (๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่ 

เป็นการก่อสร้างแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
  (๖) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
  (๗) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท 

หรือชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

  (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

  (๓) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํ า มันเชื้ อเพลิงที่ ไ ม่ ใช่ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

  (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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  (๕) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ
รวมถึงอาคารพาณิชกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

  (๖) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
  (๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  (๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (๓) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงอาคารพาณิชกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
  (๔) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
  (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  บุคคลใดดัดแปลง  

หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
ขอ้  ๕  และข้อ  ๖ 

ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ก่อนหรือในวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และ
ข้อ  ๖ 

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติ
นี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
เศกสรรค์  ฮีสวัสดิ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง 
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บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท
ในพ้ืนท่ีบางส่วนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลบางยาง  อําเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ.๒๕๕๕
บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี
บริเวณที่ ๑

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การต้ม นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

(๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สัตว์

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถ่ัวงอก
(๙)  การร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย

ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง  หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหือดแห้ง
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา

อย่างดังต่อไปน้ี
(๑)  การฆ่าสัตว์
(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลัน  หรือเหือดแห้ง
(๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่
สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๕)  การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับผัก พืชหรือผลไม้อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่
ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒)  การถนอมผัก พืช ผลไม้ โดยวิธีกวน ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
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๑๐

ได้ ได้ ได้ ได้
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๑๑
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ได้ ได้ ได้
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ได้ ได้ ได้
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๑๓

ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี

(๖)  การปอกหัวพืช  หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

บริเวณที่ ๒
โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

๒

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี
(๑) การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว
(๓)  การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

อ่ืนท่ีให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนดหรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึง
มิใช่อ้ออย
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง  ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล ซ่ึงทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืช

(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)หรือการเคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้หรือช็อกโกแลต

(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใด

(๑) การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง
(๒) การค่ัว บดหรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทย หรือเครื่องแกง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
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๒๔
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๒๕
ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖

ได้ ได้ ได้
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๒๘

ได้ ได้ ได้ ได้
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๓๓
ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกท่ี

หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทําน้ําแร่
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเค้ียวหรือยานัตถ์ุ อย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การอบใบยาสูบใบแห้ง หรือการรูดก้านใบยาสูบ

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เสื่อหรือ
พรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหน่ึง

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซ่ึงมิได้ทํามาจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

โรงงานจําพวกท่ี

๓

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานประกอบกิจการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อย น้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม 

(๔) การตบแต่งเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใยหรือฟอก ย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า  ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม ท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว
(๔) การทํายานัตถ์ุ
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใด

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแต่งกาย ซ่ึงมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
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๔

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของ

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึง 
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู บานหน้าต่าง บานประตู หรือ
ส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือ
ผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่าง

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ
อโลหะอ่ืน ซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัด
เข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

รวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใด
อย่างหน่ึงหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๓) การผลมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

ดังต่อไปน้ี
(๑) การทํายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยางหรือ
ป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การทําใน 
สวนยางหรือป่า
โรงงานผลิตภัณฑ์กระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือ เครื่องดินเผา และ
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โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

๕

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรือ อุปกรณ์เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตโลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้ง
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

อย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซ่ัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ท่ีทําด้วย
เหล็ก หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้
ดังกล่าว

และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล็อค หรือเครื่อง (Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่
เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใช่เครื่องอัดสําเนา

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน 

(Stockers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ หรือ
ก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องเป่าหรือเครื่องถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง
หรือรีดผ้า เครื่องเย็บผ้า เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๑

ได้ ได้ ได้
๗๒

ได้ ได้ ได้ ได้
๗๕

ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้

๗๘

ได้ ได้ ได้

ได้ ได้ ได้
๘๐

ได้ ได้ ได้
๘๑

ได้ ได้ ได้ ได้
๘๓

ได้ ได้ ได้

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ไฟฟ้า เครื่องสับหรือเครื่องบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยน
ทางไฟฟ้า เครื่องสง่หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒
โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้
ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหลอดเอ็กซเรย์ และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเลคทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ
ไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์เป็นตัวก่ึงตัวนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi-Conductor or
Related Sensitiva Semi-conductor Devices) คาปาซิเตอร์ หรือ
คอนเดนเซอร์อิเลคทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixd or Variable
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

หรือสัตว์ ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดงันี้
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ใน
ห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนขับเคลื่อนด้วยแรงคน

โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือ
เครื่องวัดเวลา

๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๔

ได้ ได้ ได้ ได้

ได้ ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้ ได้

ได้ ได้
ได้

๘๕
ได้ ได้ ได้

๘๗

ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้ ได้

ได้ ได้ ได้ ได้

ได้ ได้ ได้ ได้
ได้ ได้ ได้

๙๐
ได้

๙๑

ได้ ได้ ได้
๙๒ ได้ ได้ ได้
๙๓ ได้ ได้
๙๔ ได้ ได้
๙๕

ได้ ได้

บริเวณที่ ๒
โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะ
ท่ีมีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืนๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอ่ืนๆ

ดังกล่าว

๗

โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้านหรือประจําวัน
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง 
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี
(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยาน

โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป
โรงงานห้องเย็น

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะ
ตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบ กล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ
หรือตรายาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่อง
ดนตรีดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ท่ีมิได้ระบุไว้



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ได้ ได้
ได้

ได้ ได้
๙๖

ได้ ได้
๙๗ ได้ ได้
๙๘

ได้ ได้ ได้ ได้
๑๐๐

ได้ ได้
๑๐๓

ได้ ได้ ได้
ได้

๑๐๕

 ได้
๑๐๖

ได้
๑๐๗

ได้

                    โรงงานจําพวกท่ี      หมายถึง  จํานวนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

๘

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จกัรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําด้วยเพชร พลอย
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือ  
ขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี
(๓)การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเกลืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๓) การบดหรือป่นเกลือ
(๔) การทําเกลือให้บริสุทธิ์
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยก หรือฝังกลบสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วท่ีมีลักษณะ และคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฏกระทรวง ฉบับท่ี ๒ ( พ.ศ.
๒๕๓๕ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว หรือของ
เสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีผลิตทาง
อุตสาหกรรม
โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับการบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ในรูป
ของอิเลคทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัยแหล่งแสงท่ีมีกําลัง
สูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพ และเสียง
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึก
ซํ้าได้อีก หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ         ลําดับท่ี               หมายถึง  ลําดับท่ีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
                    ได้                     หมายถึง  สามารถดําเนินกิจการได้ในส่วนของการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน




