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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลุมพลี  โดยอาศัยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี  และนายอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี  เร่ือง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
พระนครศรีอยุธยาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ   จดเส้นตั้งฉากกับถนนสายคลองสระบัว  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก

ถนนสายคลองสระบัวบรรจบกับถนนสายคลองวัดพร้าว   
ด้านตะวันออก จดเขตการปกครองระหว่างตําบลลุมพลีกับตําบลคลองสระบัว 
ด้านใต้ จดเขตการปกครองระหว่างตําบลลุมพลีกับตําบลท่าวาสุกรี  
ด้านตะวันตก จดเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สถานีไฟฟ้าอยุธยา  ๑  และสถานี

ไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา  ๑  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ จดแนวเขตการปกครองระหว่างตําบลลุมพลีกับตําบลบ้านใหม่  จดเขตผังเมือง

เมืองพระนครศรีอยุธยา  ที่ขนานกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๖๐  ฟากเหนือ 
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  

ฟากตะวันออก  แนวเขตกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๒) 
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ด้านใต้ จดเส้นตั้ ง ฉาก กับถนนสายคลองสระ บัว   ฟากตะวันตก   ที่ จุ ด 
ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายคลองสระบัวบรรจบกับถนนสายคลองวัดพร้าว 

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  
ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  พื้นที่นันทนาการบริการคลองบางขวด 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  พื้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ปรากฏตามแผนที่ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในบริเวณตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด
และประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้  ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามัน  และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
เกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

   (๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) อาคารสําหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม  หรืออาคารพาณิชย์ที่ใช้เพื่อ

ประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เคร่ืองจักรมีกําลังผลิตเทียบได้ไม่เกิน  
๕  แรงม้า  ที่ก่อสร้างในที่ดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

 

   (๘) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน
เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

   (๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
   (๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๑๑) โรงกําจัดมูลฝอย  หรือโรงกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๑๒) โรงรับซื้อขายเศษวัสดุ  หรือโรงเก็บเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้  ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
ของชุมชน 

   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามัน  และสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๖) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน

เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๗) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หอพักตามกฎหมายว่าด้วย

หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
   (๙) สถานที่เก็บสินค้าที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ 

เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
   (๑๐) โรงรับซื้อขายเศษวัสดุ  หรือโรงเก็บเศษวัสดุ 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
   (๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
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   (๔) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน
เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

   (๕) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
   (๖) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หอพักตามกฎหมายว่าด้วย

หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
   (๗) สถานที่เก็บสินค้าที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ 

เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย  หรือโรงกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๑๐) โรงรับซื้อขายเศษวัสดุ  หรือโรงเก็บเศษวัสดุ 
  (จ) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
   (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) คลังน้ํามัน  และสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
   (๗) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกัน

เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๘) บ้านแถว 
   (๙) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หอพักตามกฎหมายว่าด้วย

หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
   (๑๐) คลังสินค้า  หรือสถานที่เก็บสินค้าที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้า

หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
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   (๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๑๒) โรงกําจัดขยะมูลฝอย  หรือโรงกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๑๓) โรงรับซื้อขายเศษวัสดุ  หรือโรงเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดในข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ ๖ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้  

ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว  
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องหา้มตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้   

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลีรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
เฟซอล  พลีบัตร 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้
(๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์  ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
    หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด  สัตว์
    หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้ ได้ ได้
    ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ํา โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
    หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง  หรือไขมัน สัตว์น้ํา ได้* ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว์น้ํา

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้
    และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดองหรือทําให้เยือกแข็ง ได้ ได้ ได้
     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแทง่ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบ  หรือขนมแห้ง ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล ซ่ึงทําจากอ้อย บีช หญ้าหวานหรือพืชชนิดอ่ืน
ที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนดหรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย ได้ ได้

บริเวณท่ี ๑
โรงงานจําพวกท่ี

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพ้ืนที่บางส่วน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี
บริเวณท่ี ๒

โรงงานจําพวกท่ี



๒

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑
โรงงานจําพวกท่ีประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี

บริเวณท่ี ๒
โรงงานจําพวกท่ี

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต  หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง ได้
(๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟ  หรือการทํากาแฟผง ได้
(๓) การทําโกโก้ หรือขนมจากโกโก้ ได้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้  หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้ ได้
    หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ได้ ได้ ได้
    ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  น้ําอัดลม หรือน้ําแร่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้
(๒) การทําเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว  หรือยานัตถ์ุ
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถ์ุ

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์ จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์ จากผ้าใบ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใยหรือฟอก ย้อมสี ได้ ได้ ได้
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เสื่อหรือพรม ได้ ได้
ที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึงชิ้นส่วน ได้
    หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเข็ดหน้า ผ้าพันคอ เนคไท หูกระต่าย ได้ ได้
    ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า หนังสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
(๒) การทําหมวก



๓

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑
โรงงานจําพวกท่ีประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี

บริเวณท่ี ๒
โรงงานจําพวกท่ี

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซ่ึงมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป 
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้ ได้
    บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้ จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปกหรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา และรวมถึง ได้ ได้ ได้
การเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซ่ัม หรือผลิตภัณฑ์ ได้
    ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเคร่ืองใช้ที่ทําด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปรณ์ของเครื่องเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้ง
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําส่วนประกอยสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ําหรือปล่องไฟ
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารการทําในสวนยางหรือป่า
(๓) การทําส่วนประกอบใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ 
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องกังหัน และรวมถึง ได้ ได้
ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี 
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล
 หรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกัน 
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
 เครื่องพิมพ์ดิด เครื่องชั่ง ซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
 เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพและรวมถึงส่วนประกอบ
 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ หรือก๊าซ
 เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ  เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตู้เย็น หรือ



๔

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑
โรงงานจําพวกท่ีประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี

บริเวณท่ี ๒
โรงงานจําพวกท่ี

เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ป้ันจ่ัน ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก 
รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
 เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์)
แผ่นเสียง เทป แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครี่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
 เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวที่เก่ียวข้อง 
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor  Devices) 
คาปาซิเตอร์ หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึง
การผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ได้
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้
    จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 
    หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้ ได้
ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง
     หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด  หรือบังคับควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ได้
หรือเคร่ืองวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้
     หรืออัญมณี

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เครื่องมือ หรือเคร่ืองใช้ที่มิได้ระบุไว้
ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเคร่ืองเล่น ได้



๕

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑
โรงงานจําพวกท่ีประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี

บริเวณท่ี ๒
โรงงานจําพวกท่ี

(๒) การทําเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้
(๓) การทําเคร่ืองเพชรหรือพลอย หรือเคร่ืองประดับสําหรับการแสดง ได้
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง ได้
    โป๊ะตะเกียง หรือไฟฟ้า กล้องยาสูบ หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ตราโลหะ ได้
    หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเคร่ืองหนัง ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้าน หรือใช้ประจําตัว ได้
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ได้ ได้
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

หมายเหตุ  ลําดับที่              หมายถึง   ลําดับที่ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
              ได้                    หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
              ได้*                   หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานภายใต้บังคับของกฏหมายว่าด้วยโรงงานตามเง่ือนไขในหมายเหตุ  
              โรงงานจําพวกที่    หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน


