
 หน้า   ๖๘ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแคราย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย  และนายอําเภอกระทุ่มแบน 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนใน
ท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ 
ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนน

สาธารณะไม่ปรากฏช่ือตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ืออีกสายหนึ่ง  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนน
สาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  เป็นระยะ  ๕๐๐  เมตร 

ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 
ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนน

สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙๑  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ 
ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  

เส้นขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 
ด้านใต้   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอกระทุ่มแบนกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  

เส้นขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  และเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร 
กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตตําบลแครายยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  และ
บริเวณที่  ๒   

ทั้งนี้ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึง  สถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ   
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารขนาดใหญ่ 
(๖) ห้องแถวหรือตึกแถว 
(๗) ห้องชุด  อาคารชุด  ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ 
(๘) หอพัก  ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง  

หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
และข้อ  ๕ 
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ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือในวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแครายรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
วินัย  นาแหยม 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 





- ๑ - 

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 
เร่ือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพ้ืนท่ีบางส่วนในท้องท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช - ได้ -  
(๕) การเก็บรักษา หรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล
จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลงัสินค้า 

- - ได้  

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้ -  
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรอืแยกขนาดหรือคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรม 

ได้ ได้ -  

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ - -  
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้า  

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การฆ่าสัตว์ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง 
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

ได้ ได้ -  

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ 
หนังสัตว์ หรือสารทีส่กัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

- ได้ -  

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ 

- ได้ -  

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบอาหาร เช่น 
ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลว
แช่เย็น 

ได้ ได้ -  

 
/๖ โรงงานประกอบ... 



- ๒ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นํ้า อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง 
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเรจ็รปูจากสัตว์นํ้า     
หนังหรือไขมันสัตว์นํ้า 

- ได้ -  

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์นํ้า - ได้ -  
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรอืผลไม้   

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ 
และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๒) การถนอมผัก พืช หรอืผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง 
ดอง หรือทําใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้ 

ได้ ได้ -  

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช  
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ -  
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ -  
(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น    
หรือแทง่ 

ได้ ได้ -  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ -  
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด     
หรือช้ิน 

ได้ ได้ -  

 
 

/๑๑ โรงงานประกอบ... 



- ๓ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล ซึ่งทําจากออ้ย 
บีช หญ้าหวาน หรอืพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทํานํ้าเช่ือม 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๗) การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าว         
ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย 

ได้ - -  

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ 
ช็อกโกเลต หรอืขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๒) การค่ัว บดหรือป่นกาแฟ หรอืการทํากาแฟผง - ได้ -  
(๓) การทําโกโกผ้ง หรือขนมจากโกโก ้ ได้ ได้ -  
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจาก
ช็อกโกเลต 

ได้ ได้ -  

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผง     
จากพืชอื่นๆ 

ได้ ได้ -  

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้
อัดเม็ด 

ได้ ได้ -  

(๗) การเช่ือมหรือแช่อิ่มผลไมห้รือเปลือกผลไม้ หรือการ
เคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํ้าตาล 

ได้ ได้ -  

(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการ
เคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยนํ้าตาล กาแฟ 
โกโก้ หรือช็อกโกเลต 

ได้ ได้ -  

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี ่ ได้ ได้ -  
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ -  

 
 
 

/๑๓ โรงงานประกอบ... 



- ๔ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๖) การทํานํ้ามันสลัด 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ -  
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ -  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํ้าแข็ง หรือตัด 
ซอย บด หรอืย่อยนํ้าแข็ง 

- ได้ -  

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าด่ืม เครื่องด่ืมที่ไมม่ี
แอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม หรอืนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทํานํ้าด่ืม 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๒) การทําเครื่องด่ืมที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์ - ได้ -  
(๔) การทํานํ้าแร ่ ได้ ได้ -  

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น    
ยาเค้ียว หรือยานัตถ์ุ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้ง หรือการรูดก้านใบยาสูบ 

 
 
 
- 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว - ได้ -  
(๔) การทํายานัตถ์ุ - ได้ -  

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ    
ซึ่งมิใช่เครือ่งนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครือ่งใช้ในบ้าน 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึง่มิใช่ถุงหรือกระสอบ
พลาสติก 

ได้ ได้ -  

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ -  
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปกัถักรอ้ยสิง่ทอ ได้ ได้ -  

/๒๔ โรงงานถักผ้า... 



- ๕ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งหม่ด้วยด้ายหรอื 
เส้นใย หรือฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือ
เครื่องนุ่งหม่ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 

ได้ ได้ -  

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้
เป็นปุย ซึง่มิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก
หรือพรมนํ้ามัน 

ได้ ได้ -  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรือ
อวน อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การผลิตเชือก 

ได้ ได้ -  

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรือ
อวน และรวมถึงช้ินส่วนหรืออปุกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึง่มิใช่
รองเท้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าพันคอ เนกไท หกูระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ           
ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรอืวัสดุอื่น 

ได้ ได้ -  

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ -  
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทํา

จากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารปู หรือพลาสติกอัดเข้ารปู 
ได้ ได้ -  

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรปูไม้ด้วย
วิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง 
บานประตู หรือส่วนประกอบทีท่ําด้วยไม้ของอาคาร 

- - ได้  

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจหุรือเครือ่งใช้จากไม้ไผ่ หวาย 
ฟาง อ้อ กก หรอืผักตบชวา 

ได้ ได้ -  

/๓๖ โรงงานประกอบ... 



- ๖ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไมห้รือ 
ไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครือ่งมอืหรือเครื่องใช้จากไม้ 
และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 

(๒) การทํารองเท้า ช้ินส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้า
จากไม ้

- - ได้  

(๓) การแกะสลักไม ้ ได้ ได้ -  
(๔) การทํากรอบรปูหรือกรอบกระจกจากไม ้ - - ได้  
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้กอ๊ก ได้ ได้ -  

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรอืเครือ่งตบแต่งภายในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือ 
ตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - ได้  

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเลม่ ทําปก 
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ ์

 
ได้ 

 
ได้ 

 
- 

 

(๒) การทําแม่พิมพโ์ลหะ - - ได้  
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทํายางแผ่นในข้ันต้นจากนํ้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่
การทําในสวนยางหรือป่า 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเ้ป็นแผ่น หรอืตัดแผ่นยาง
ธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า 

- ได้ -  

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครือ่งปั้นดินเผา 
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการ
ดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

 
 

/๕๗ โรงงานประกอบ... 



- ๗ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน
ปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๓) การผสมซเีมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสม
ซีเมนต์ ปูนขาว หรอืปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างเข้ากบัวัสดุอื่น 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ    
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม 
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ได้ 

 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรอืเหลก็กล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องเรอืนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรบัใช้
ในการก่อสร้าง หรือติดต้ัง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรบัใช้ในการกอ่สร้างอาคาร 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําภาชนะบรรจ ุ

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ - ได้ -  
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะ
ทั่วไป 

- ได้ -  

 
/๖๕ โรงงานผลิต... 



- ๘ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งยนต์ 
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์หรอืเครือ่งกงัหันดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ง
คํานวณ เครื่องทําบัญชี เครือ่งจักรสําหรบัระบบบัตรเจาะ 
เครื่องจักรสําหรบัใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิด 
อนาล้อก หรือเครื่อง Data Processing Equipment or 
Accessories เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 
เครื่องพิมพ์ดีด เครือ่งช่ังซึ่งมิใช่เครื่องช่ังที่ใช้ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่    
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้า 
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือ
ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่อง
ประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก 
ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก 
ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทกุ รถแทรกเตอร ์รถพ่วง
สําหรบัใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) 
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับ
ใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งจักร 
หรือผลิตภัณฑท์ี่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า 
เครื่องสับหรือบงัคับไฟฟ้า เครือ่งใช้สําหรบัแผงไฟฟ้า 
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องสง่หรือจําหน่ายไฟฟ้า 
เครื่องสําหรบัใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเช่ือมไฟฟ้า 

ได้ ได้ -  

/๗๒ โรงงานผลิต... 



- ๙ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม   
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครือ่งบันทึก      
คําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรอืเครือ่ง
บันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหลก็ที่ได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพทห์รือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไมม่ีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์       
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจบัสญัญาณ เครือ่งเรดาร์ 
ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นตัวกึ่งนําหรอืตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง 
(Semi – Conductor or Related Sensitive       
Semi – Conductor Devices) คาปาซิเตอร์ หรือ
คอนเดนเซอร์อเิลก็ทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ 
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or 
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครือ่งหรือ
หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรอืหลอดเอกซเรย์ และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือช้ินส่วนสําหรับใช้กบัเครือ่ง
อิเลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรอื อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ 
นอกจากเรือยาง 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

(๒) การทําช้ินส่วนพิเศษสําหรบัเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ -  
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยาน

สามลอ้ หรอืจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหน่ึงหรอื 
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
จักรยานยนต์ จกัรยานสามล้อ หรือจกัรยานสองล้อ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

 
/(๒) การทํา... 



- ๑๐ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

 (๒) การทําช้ินส่วนพิเศษหรืออปุกรณ์สําหรับ
จักรยานยนต์ จกัรยานสามล้อ หรือจกัรยานสองล้อ 

ได้ ได้ -  

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน  
ที่ขับเคลือ่นด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จกัรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอ่มแซมเครือ่งมอืหรืออปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออปุกรณ์ที่ใช้ในการ
ช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครือ่งวัดเวลา หรือ
ช้ินส่วนของนาฬิกาหรอืเครือ่งวัดเวลา 

ได้ ได้ -  

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน 
นาก หรืออญัมณี อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก 
ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ
กะไหลท่อง หรือโลหะที่มีค่า 

ได้ ได้ -  

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออญัมณี ได้ ได้ -  
(๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออญัมณี อื่นๆ - ได้ -  
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น 

- - ได้  

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงช้ินส่วน
หรืออปุกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว 

ได้ ได้ -  

 
 

/๘๗ โรงงานประกอบ... 



- ๑๑ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ทีม่ิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหน่ึงหรอื
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําเครื่องเล่น 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 
- 

 

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ -  
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับ
สําหรับการแสดง 

ได้ ได้ -  

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไมเ้ทียม ซปิ กระดุม    
ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า       
กล้องสบูยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรอืไฟแช็ก 

ได้ ได้ -  

(๕) การทําป้าย ตรา เครือ่งหมาย ป้ายติดของหรือเครื่อง
โฆษณาสนิค้า ตราโลหะหรือยาง แมพ่ิมพล์ายฉลุ (Stencils) 

ได้ ได้ -  

(๖) การทําแหคลมุผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ -  
๙๐ โรงงานจัดหานํ้า ทํานํ้าให้บริสทุธ์ิ หรือจําหน่ายนํ้าไปยัง

อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
- - ได้  

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การบรรจสุินค้าทั่วไป 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
- 

 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ -  
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรอืเครือ่งหนัง ได้ - -  
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรบัใช้

ในบ้านหรอืใช้ประจําตัว 
ได้ - -  

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จกัรยานสองล้อ 
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การซอ่มแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ได้ 

 

/(๒) การซ่อมแซม... 



- ๑๒ - 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ 

 (๒) การซอ่มแซมรถพ่วง จกัรยานสามล้อ          
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

- - ได้  

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ - - ได้  
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครือ่งยนต์ ได้ - -  

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรอืเครือ่งประดับ   
ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ   
อัญมณี 

ได้ - -  

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ -  
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง้ ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า 

เครื่องนุ่งหม่ พรม หรือขนสัตว์ 
ได้ ได้ -  

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก 
มุก ทอง หรืออญัมณี 

ได้ - -  

 
หมายเหตุ 
ลําดับที ่   หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ได้    หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับ 

ของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
โรงงานจําพวกที ่  หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 


