
 หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ ์
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมาย 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  โดยความเห็นชอบของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่าและนายอําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  เรื่อง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลนาป่า  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ 
ในเขตท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  จดเส้นตั้งฉากก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๑  

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  (ส่ีแยกบ้านปากน้ํา)  ไปทางทิศเหนือตามคลองทะเล   
ถึงคลองไม้แดง  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเป็นแนวเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๑  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  บรรจบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๑  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๗๑  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  จดเส้นตั้งฉากก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๑  
บรรจบกับทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๒๒๗๕  (ส่ีแยกบ้านปากน้ํา)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๑  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงท่อลอดเหลี่ยม  
บรรจบทางหลวงชนบทหมายเลข  พช  ๔๐๑๐  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามลําห้วยน้ําโจน   ถึงฝายคลองตะแบก  ไปตามคลองตะแบก  ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  
เป็นระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  
เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร 



 หน้า   ๑๐๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  จดสะพานข้ามแม่น้ําป่าสัก  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๒๗๕  (ส่ีแยกบ้านปากน้ํา)  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๗๕  ถึงจุดแบ่งเขตตําบลนาป่ากับตําบลน้ําร้อน  และตําบลชอนไพร  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงก่ึงกลาง 
แม่น้ําป่าสัก  เป็นระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแม่น้ําป่าสัก  ถึงสะพานข้าม
แม่น้ําป่าสัก  เป็นระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร 

ทั้งนี้ตามแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินได้ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(๙) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ที่มิใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภท 

ค้าปลีกค้าส่ง 
(๑๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๔) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๑๕) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๖) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อห้ามก่อสร้างอาคารตาม  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  มิให้ใช้บังคับในกรณีการดําเนินการของ

เคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินได้ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(๙) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ที่มิใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภท 

ค้าปลีกค้าส่ง 
(๑๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๔) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๑๕) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๖) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อห้ามก่อสร้างอาคารตาม  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  มิให้ใช้บังคับในกรณีการดําเนินการของ

เคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินได้ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(๙) ห้องแถว  ตกึแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ที่มิใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภท 

ค้าปลีกค้าส่ง 
(๑๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๔) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๑๕) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๖) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อห้ามก่อสร้างอาคารตาม  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  มิให้ใช้บังคับในกรณีการดําเนินการของ

เคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 
ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖   

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ 
ตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ชํานาญ  สีฆ้อง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 





บัญชีท้ายข้อบญัญัติองค์การบรหิารส่วนตําบลนาป่า   
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องทีเ่ขตองค์การบรหิารส่วนตําบลนาป่า อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสบู   ได้     ได้     ได้   
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช   ได้     ได้ 

 
  ได้   

  (๓) การอัดปอหรือใบยาสบู   ได้     ได้     ได้   
  (๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลงัสินค้า     ได้     ได้     ได้ 
  (๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   
  (๙) การร่อน ล้าง คัด หรอืแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   
  (๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้     ได้     ได้     
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๑) การฆ่าสัตว์     ได้     ได้     ได้ 
  (๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง โดยฉับพลัน       

 
          

  หรือเหือดแห้ง   ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้ 
  (๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเรจ็รปูจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารทีส่กัดจากไขสัตว์หรือ       

 
          

  กระดูกสัตว์   ได้     ได้     ได้   
  (๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือสว่นหนึ่งส่วนใดของสัตว์   ได้     ได้     ได้   
  (๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผล ไข่เหลว     

 
            

  เยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   

          
 



๒ 

          

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้   ได้     ได้     ได้   
  (๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน  

  
 

    
 

      
  หรือเหือดแห้ง ได้     ได้     ได้     
  (๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเรจ็รปูจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา   ได้     ได้     ได้   
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก หรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   
  (๒) การถนอมผัก พืช หรอืผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรอื  

  
 

    
 

      
  เหือดแห้ง ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

  
 

    
 

      
  (๑) การสี ฝัด หรือขัดขาว ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   
  (๒) การทําแป้ง ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   
  (๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   
  (๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๑) การทําขนมปังหรอืขนมเค้ก ได้     ได้     ได้     
  (๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแหง้ ได้     ได้     ได้     
  (๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้     ได้     ได้     

          
 



๓ 

          

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ  
  

 
    

 
      

  หลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
  

 
    

 
      

  (๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง จากพืชอืน่ ๆ ได้   
 

ได้   
 

ได้     
  (๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้     ได้     ได้     
  (๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไมห้รือเปลือกผลไม ้หรือการเคลอืบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้     ได้     ได้     
  (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรเืมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลอืบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล ได้   

 
ได้   

 
ได้     

  กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต ได้   
 

ได้   
 

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

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ                   
  หลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

    
 

    
 

    
  (๖) การทําน้ํามันสกัด ได้     ได้     ได้     
  (๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้     ได้     ได้     
  (๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้     ได้     ได้     

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง   ได้   
 

ได้     ได้   
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใด                   
  อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

    
 

    
 

    
  (๑) การทําน้ําดื่ม   ได้     ได้     ได้   
  (๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์   ได้     ได้     ได้   

 



๔ 

          

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ  
    

 
    

 
    

  หลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
    

 
    

 
    

  (๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรอืการรูดก้านใบยาสูบ   ได้     ได้     ได้   
  (๒) การทํายาอัด  ยาเส้น ยาเส้นปรงุ หรอืยาเคี้ยว   ได้     ได้     ได้   

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ                   
  หลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ                   
  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้     ได้     ได้     

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเทา้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง  
  

 
    

 
      

  ดังต่อไปนี้  
  

 
    

 
      

  (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ  
  

 
    

 
      

  ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรอืวัสดุอื่น ได้     ได้     ได้     
  (๒) การทําหมวก ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม ้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรปูไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลงึกัน     ได้     ได้     ได้ 
  (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม ้  

  
 

    
 

      
  ของอาคาร     ได้     ได้     ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจหุรือเครือ่งใช้จากไม้ไผ ่หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้   ได้ ได้   ได้ ได้   

          
 



๕ 

          

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรอืเครือ่งตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่                   
  เครื่องเรอืนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ ์     

 
    

 
      

  ดังกล่าว     ได้     ได้     ได้ 
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  

  
 

    
 

      
  (๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเลม่ ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ ์ ได้     ได้     ได้     

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า                   
  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องมือหรือเครือ่งใช้ดังกล่าว ได้   

 
ได้   

 
ได้     

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมเครื่องเรือนหรอืเครื่องตบแต่งภายในอาคารทีท่ําจาก                   
  โลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครือ่งเรือนหรือเครื่องตบแต่ง     

 
    

 
      

  ดังกล่าว ได้     ได้     ได้     
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                   
  (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ   ได้     ได้     ได้   
  (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป   ได้     ได้     ได้   

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรอืก๊าซ เครื่องเป่าลม                    
  เครื่องปรบัอากาศหรือถ่ายเทอากาศ เครือ่งโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขาย  

  
 

  
 

  
 

    
  สินค้าอัตโนมัติ เครือ่งล้าง ซัก ซกัแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปัน้จั่น  

  
 

      
 

    
  ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง สําหรบัใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ  

  
 

      
 

    
  (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น  

  
 

      
 

    
  ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้     ได้     ได้     

 



๖ 

          

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง                   
  หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น  

  
 

      
 

    
  หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดีทัศน์) แผ่นเสียง เทปแมเ่หลก็ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครือ่งโทรศัพท ์  

  
 

      
 

    
  หรือโทรเลขชนิดมสีายหรือไม่มสีาย เครือ่งส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณหรอืจบั  

  
 

      
 

    
  สัญญาณ เครื่องเรดาร ์ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นตัวกึง่นําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor  

  
 

      
 

    

  
or Related Sensitive Semi - conductor Devices) คาปาซิเตอรห์รือคอนเดนเซอร์
อิเลก็ทรอนิกส ์  

  
 

      
 

    

  ชนิดที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)  
  

 
      

 
    

  เครื่องหรอืหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรอืหลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวม  
  

 
      

 
    

  ถึงอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรบัใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้     ได้     ได้     
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น                   
  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

  
 

  
 

  
 

    
  (๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซปิ กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  

  
 

    
 

      
  กล้องสบูยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่หรือไฟแช็ค ได้     ได้     ได้     
  (๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง   

  
 

    
 

      
  แม่พิมพล์ายฉลุ (Stencils) ได้     ได้     ได้     

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรบัใช้ในบา้นหรือใช้ประจําตัว ได้     ได้     ได้     
 
 
 
 



๗ 

          

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๕ 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครือ่งยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ 
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การซอ่มแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรอืส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

ได้ 

 
 
 

  (๒) การซอ่มแซมรถพ่วง จกัรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   ได้     ได้     ได้   
  (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์     ได้     ได้     ได้ 
  (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครือ่งยนต์ ได้   

 
ได้   

 
ได้     

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรอืเครือ่งประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว                   
  เงิน นาก หรอือัญมณี ได้     ได้     ได้     

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง้ ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้     ได้     ได้     
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑห์รือ  

  
 

    
 

      
  ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มกีารผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

  
 

    
 

      
  (๑) การทา พ่น หรือเคลือบส ี  

  ได้     ได้     ได้ 
  (๒) การทา พ่น หรือเคลือบแชลแลค แลคเกอร ์หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น     ได้     ได้     ได้ 
  (๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้     ได้     ได้     

๑๐๑ โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)     ได้     ได้     ได้ 

          
หมายเหตุ    ลําดับที ่                หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
                ได้                       หมายถึง   สามารถประกอบกจิการโรงงานได้ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
                โรงงานจําพวกที ่      หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 


