
 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
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  องค์การบริหารส่วน
ตําบลชุมแพ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ  และนายอําเภอชุมแพ   
จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ  เร่ือง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่  องค์การ
บริหารส่วนตําบลชุมแพ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตาม
ข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองชุมแพด้านใต้  

ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  หลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จดแนวเขต
เทศบาลเมืองชุมแพ  หลักเขตที่  ๕  ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  ที่เป็นห้วยกุดไผ่หินฝั่งใต้  
ห้วยแซงกระเทิบฝั่งใต้  ตามแนวเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  จนบรรจบกับหลักเขตที่  ๔  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๑  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจาก
หลักเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  หลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๑  ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๑  ฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลเมืองชุมแพหลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวม
ด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากหลักเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  หลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  ฟากใต้  ที่จุดที่อยู่
ห่างจาก  หลักเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  หลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๑  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแหล่งโบราณคดีโนนเมือง 

ทั้งนี้  ไม่รวมถึงบริเวณแนวเขตศาสนสถาน   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านทิศเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับแหล่งโบราณคดีโนนเมือง  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแหล่งโบราณคดีโนนเมือง  
และห้วยกุดโง้ง  ฝั่งตะวันตก  ด้านใต้  จดห้วยกุดโง้ง  ฝั่งเหนือ  ด้านตะวันตก  จดห้วยกุดตาไท  ฝั่งตะวันออก   

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพภายในบริเวณแนวเขต 

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

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

เว้นแต่  สถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
 (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 (๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง   
 (๖) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (๗) อาคารชุด  ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด   
 (๘) หอพัก  ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก   
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
 (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 (๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง   
 (๘) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
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 (๙) อาคารชุด  ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด   
 (๑๐) หอพัก  ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก   
 (๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 
 (๑๒) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๓) โรงกําจัดมูลฝอย 
 (๑๔) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ทศพร  เสิกภูเขียว 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ 





บัญชีทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ 
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแพ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี ๑ 

โรงงานจําพวกท่ี 
๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การตม้  น่ึง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช  ได้  
 (๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช  ได้  
 (๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช     
       ในไซโล  โกดงั  หรอืคลังสินค้า   ได้ 
 (๘)  การเพาะเช้ือเห็ด  กล้วยไม้  หรือถ่ัวงอก ได้ ได้  
 (๙)  การร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล          
       เกษตรกรรม ได้ ได้  
 (๑๑)การฟกัไข่โดยใช้ตูอ้บ ได้   

๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับสตัว ์ ซ่ึงมิใช่สัตว์นํ้า อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การฆ่าสัตว ์   ได้ 
 (๒)  การถนอมเนื้อสตัว์โดยวิธีอบ  รมควนั  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแหง้    
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหอืดแห้ง ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรปูจากเน้ือสตัว์  มนัสัตว ์    
       หนังสตัว์ หรอืสารท่ีสกัดจากไขสัตวห์รือกระดูกสตัว ์  ได้  

 (๖)  การลา้ง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบด สัตวห์รือสว่นหน่ึง    
       ส่วนใดของสตัว ์  ได้  
 (๗)  การทําผลติภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น    
       ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรอืไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้  

๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับสตัวนํ้์า  อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๒)  การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ  รมควนั  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแหง้      
         หรอืทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้  
 (๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์นํ้า  หนัง      
     หรือไขมันสัตวนํ้์า  ได้  
 (๕)  การลา้ง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  น่ึง  ทอด  หรือบดสตัว์นํ้า    ได้  
๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผกั  พืชหรือผลไม้  อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    

 
 
 
 
 
 



๒ - ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 
 (๑)  การทําอาหารหรอืเครื่องดื่มจากผกั  พืช  หรือผลไม้      
       และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได ้ ได้ ได้  
 (๒)  การถนอมผัก  พชื  หรือผลไม ้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง    
       หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉบัพลนัหรือเหอืดแห้ง ได้ ได้  
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืช      
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การสี  ฝดั  หรือขัดข้าว ได้ ได้  
 (๓)  การป่นหรือบด  เมล็ดพืชหรอืหวัพืช ได้ ได้  

 (๔)  การผลิตอาหารสาํเรจ็รูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้  
 (๖)  การปอกหวัพชื หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น  หรือแท่ง ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําขนมปงั  หรอืขนมเค้ก ได้ ได้  
 (๒)  การทําขนมปงักรอบ หรือขนมอบแหง้ ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลติภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรอืช้ิน ได้ ได้  

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล  ซ่ึงทําจากอ้อย  บีช      
 หญา้หวาน หรือพชือื่นท่ีให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหน่ึง      
 หรอืหลายอย่าง  ดงัต่อไปน้ี    
 (๑)  การทํานํ้าเช่ือม ได้ ได้  
 (๗)  การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด     
       หรือพืชอื่น ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย ได้   

๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับชา  กาแฟ   โกโก้  ช็อกโกเลต      
 หรือขนมหวาน  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําใบชาแหง้  หรือใบชาผง ได้ ได้  
 (๒)  การค่ัว  บดหรือปน่กาแฟ  หรือการทํากาแฟผง  ได้  
 (๓)  การทําโกโกผ้ง  หรอืขนมจากโกโก้ ได้ ได้  
 (๔)  การทําช็อกโกเลต  ช็อกโกเลตผง  หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้  
 (๕)  การทําเก๊กฮวยผง  ขิงผง หรือ  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้  
 (๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้  
 (๗)  การเช่ือมหรือแช่อิ่มผลไมห้รือเปลือกผลไม้  หรือการเคลอืบ    
       ผลไม้หรือเปลือกผลไมด้้วยนํ้าตาล ได้ ได้  

 
 
 
 
 
 



๓ - ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 

 (๘)  การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)  หรือการเคลือบถ่ัว    
       หรือเมล็ดผลไม้  (Nuts)  ด้วยนํ้าตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือ    

       ช็อกโกเลต ได้ ได้  
 (๑๐) การทําลกูกวาดหรือทอฟฟี ่ ได้ ได้  
 (๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้  

๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครือ่งปรุงหรือเครื่องประกอบ    
 อาหาร  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดงัต่อไปนี้    
 (๖)  การทํานํ้ามันสลดั ได้ ได้  
 (๗)  การบดหรือปน่เครื่องเทศ ได้ ได้  
 (๘)  การทําพริกปน่  พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการทํานํ้าแข็ง  หรือตดั  ซอย  บด      
 หรือย่อยนํ้าแข็ง  ได้  

๒๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับนํ้าดืม่  เครื่องดื่มท่ีไมม่ ี    
 แอลกอฮอล ์ นํ้าอดัลม  หรือนํ้าแร ่ อย่างใดอย่างหน่ึง      
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทํานํ้าดื่ม ได้ ได้  
 (๒)  การทําเครือ่งดื่มท่ีไม่มแีอลกอฮอล์    ได้  
 (๔)  การทํานํ้าแร ่ ได้ ได้  

๒๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับยาสบู  ยาอัด  ยาเส้น  ยาเค้ียว      
 หรือยานัตถ์ุ  อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอยา่ง  ดังตอ่ไปน้ี    
 (๑)  การอบใบยาสูบให้แหง้  หรือการรดูก้านใบยาสูบ  ได้  
 (๓)  การทํายาอัด  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง  หรือยาเค้ียว  ได้  
 (๔)  การทํายานัตถ์ุ  ได้  

๒๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิง่ทอ  ซ่ึงมิใช่    
 เครื่องนุ่งหม่  อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอยา่ง  ดังตอ่ไปน้ี    
 (๑)  การทําผลติภัณฑ์จากสิง่ทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้  
 (๒)  การทําถุงหรอืกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลติภัณฑ์จากผา้ใบ ได้ ได้  
 (๔)  การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้  

๒๔ โรงงานถกัผา้  ผา้ลูกไม ้ หรอืเครื่องนุ่งห่มดว้ยด้ายหรอืเส้นใย    
 หรือฟอก  ย้อมสี  หรือแต่งสาํเรจ็ผา้  ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่ม    
 ท่ีถักด้วยดา้ยหรือเส้นใย ได้ ได้  

 
 
 
 
 
 



๔ – ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกให้เป็นปุย    
 ซ่ึงมิใช่เสื่อหรือพรมท่ีทําด้วยยางหรอืพลาสติกหรือพรมนํ้ามัน ได้ ได้  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน      
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การผลิตเชือก ได้ ได้  
 (๒)  การผลิต  ประกอบ  หรือซ่อมแซมตาข่าย  แห  หรืออวน    
       และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้  

๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเครือ่งแต่งกาย  ซ่ึงมใิช่รองเท้า    
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ  เนกไท    
      หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้า  จากผ้า  หนังสัตว์      
      ขนสัตว ์ หรอืวัสดุอื่น ได้ ได้  
 (๒)  การทําหมวก ได้ ได้  

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า  ซ่ึงมิได้ทําจากไม ้    
 ยางอบแข็ง  ยางอัดเข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้  

๓๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับไม ้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ     
 หลายอย่าง  ดังตอ่ไปน้ี    
 (๑)  การเลื่อย  ไส   ซอย  เซาะร่อง  หรอืการแปรรปูไม้ดว้ยวิธีอื่น    
       ท่ีคลา้ยคลึงกนั   ได้ 
 (๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าต่าง      
       บานประตู  หรือสว่นประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร   ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง      
 อ้อ  กก  หรือผกัตบชวา ได้ ได้  

๓๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไมห้รือไม้ก๊อก    
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําภาชนะบรรจุ  เครือ่งมือหรือเครื่องใช้จากไม้  และ    
       รวมถงึช้ินส่วนของผลติภัณฑ์ดงักลา่ว   ได้ 
 (๒)  การทํารองเท้า  ช้ินส่วนของรองเท้าหรอืหุ่นรองเท้าจากไม ้   ได้ 
 (๓)  การแกะสลกัไม้ ได้ ได้  
 (๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ้   ได้ 
 (๕)  การทําผลติภัณฑ์จากไมก้๊อก ได้ ได้  

 
 
 
 
 
 
 



๕ - ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้      
 แก้ว   ยาง  หรืออโลหะอื่น   ซ่ึงมใิช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง    
 ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารปู  และรวมถึงช้ินส่วนของ    
 ผลิตภัณฑ์ดังกลา่ว   ได้ 

 ๔๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ    
 (๑)  การพมิพ ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ทําปก      
       หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้  
 (๒)  การทําแม่พมิพ์โลหะ   ได้ 

๕๒ โรงงานประกอบกจิการเก่ียวกบัยาง  อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรอืหลายอย่าง  ดงัต่อไปน้ี    
 (๑)  การทํายางแผ่นในข้ันต้นจากนํ้ายางธรรมชาติ  ซ่ึงมิใช่การทํา    
        ในสวนยางหรอืปา่  ได้  
 (๒)  การห่ัน  ผสม  รีดใหเ้ป็นแผน่  หรอืตัดแผ่นยางธรรมชาต ิ    
       ซ่ึงมใิช่การทําในสวนยางหรือปา่  ได้  

๕๕ โรงงานผลติผลติภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดนิเผา     
 หรอืเครือ่งดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวสัดเุพื่อการดังกลา่ว ได้ ได้  

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัซีเมนต ์ ปนูขาว  หรือปูนปลาสเตอร ์    
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดงัตอ่ไปน้ี    
 (๓)  การผสมซีเมนต ์ ปนูขาว  หรือปูนปลาสเตอร ์ อย่างใดอย่างหน่ึง    
      หรือหลายอย่างเข้าดว้ยกนั  หรือการผสมซีเมนต ์ ปูนขาว    
      หรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเข้ากบั    
       วัสดุอื่น   ได้ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลติภัณฑ์อโลหะ  อย่างใด    
 อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง  ดงัตอ่ไปน้ี    
 (๑)  การทําผลิตภัณฑ์คอนกรตี  ผลติภัณฑ์คอนกรีตผสม    
        ผลติภัณฑ์ยิปซัม  หรือผลติภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์   ได้ 

๖๑ โรงงานผลติ  ตบแต่ง  ดดัแปลง  หรอืซ่อมแซมเครือ่งมือ  หรือ    
 เครื่องใช้ท่ีทําดว้ยเหลก็หรอืเหล็กกลา้  และรวมถงึสว่นประกอบ    
 หรอือุปกรณ์ของเครื่องมือหรอืเครื่องใช้ดังกลา่ว ได้ ได้  

๖๒ โรงงานผลติ  ตบแต่ง  ดดัแปลง  หรอืซ่อมแซมเครือ่งเรอืนหรอื    
 เครื่องตบแตง่ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะ  หรือโลหะเป็น    
 ส่วนใหญ่  และรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน    
 หรอืเครือ่งตบแต่งดงักลา่ว ได้ ได้  

 
 
 
 
 
 
 



๖ - ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 

 ๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาํหรบัใช้ใน    
 การก่อสรา้ง  หรอืติดตั้ง  อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง    
 ดังต่อไปน้ี    
 (๒)  การทําส่วนประกอบสาํหรบัใช้ในการก่อสรา้งอาคาร ได้ ได้  
 ๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําภาชนะบรรจ ุ ได้ ได้  
 (๑๒)  การตัด  พบั  หรอืม้วนโลหะ  ได้  
 (๑๓)  การกลึง  เจาะ  ควา้น  กัด  ไส  เจียน  หรอืเช่ือมโลหะท่ัวไป  ได้  
 ๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครือ่งยนต ์    
 เครื่องกังหัน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องยนต ์    
 หรือเครื่องกังหันดงักลา่ว ได้ ได้  
 ๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครือ่งคํานวณ     
 เครื่องทําบญัชี  เครื่องจกัรสาํหรับระบบบัตรเจาะ  เครือ่งจักร    
 สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตลัหรือชนิดอนาล้อก  หรือ    
 เครื่องอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับปฏิบตัิกบัข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกันหรอือุปกรณ์    
 (Digital or Analog Computers or Associated  Electronic    
 Data Processing Equipment or Accessories)  เครื่องรวม    
 ราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพด์ีด  เครื่องช่ัง    
 ซ่ึงมิใช่เครื่องช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวทิยาศาสตร ์ เครื่องอัดสาํเนาซ่ึง    
 มิใช่เครื่องอดัสาํเนาด้วยการถ่ายภาพ  และรวมถึงส่วนประกอบ    
 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงักล่าว   ได้ ได้  
 ๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้า      
 เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเปา่ลม  เครื่องปรับหรือถ่ายเท    
 อากาศ  เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ  ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น      
 เครื่องขายสินค้าอตัโนมัติ  เครื่องลา้ง  ซัก  ซักแหง้  หรือรีดผา้      
 เครื่องเย็บ  เครื่องส่งกาํลังกล  เครื่องยก  ปั้นจั่น  ลิฟต ์บันไดเลื่อน      
 รถบรรทุก  รถแทรกเตอร์  รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม    
 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ  หรือเตาอบสําหรบัใช้ใน    
 การอตุสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบา้น  แต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้    
 พลังงานไฟฟา้  และรวมถงึส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ    
 ผลิตภัณฑ์ดังกลา่ว ได้ ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ - ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 

 ๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครือ่งจักร  หรือ    
 ผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไวใ้นลาํดับท่ี ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟา้  เครื่องยนต์      
 ไฟฟ้า  เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  เครือ่งสับหรือ    
 บังคับไฟฟา้  เครือ่งใช้สาํหรบัแผงไฟฟ้า  เครือ่งเปลี่ยนทางไฟฟา้      
 เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า  หรือ     
 เครื่องเช่ือมไฟฟา้ ได้ ได้  
 ๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครือ่งรับวิทยุ      
 เครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสยีง  เครื่องเล่น    
 แผ่นเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป      
 เครื่องเล่นหรือเครือ่งบันทึกแถบภาพ  (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง  เทป    
 แม่เหล็กท่ีไดบ้ันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด    
 มีสายหรือไมม่ีสาย  เครื่องสง่วิทยุ  เครื่องส่งโทรทัศน์  เครื่องรับส่ง    
 สัญญาณหรือจับสญัญาณ  เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัว    

 
กึ่งนําหรือตวักึ่งนําชนิดไวท่ีเกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related 
Sensitive  Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์    

 หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้     
 (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)     
 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป     
 หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์  และรวมถึงการผลติอุปกรณ์     
 หรือช้ินส่วนสําหรบัใช้กับเครื่องอิเลก็ทรอนิกสด์ังกล่าว ได้ ได้  
 ๗๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเรือ  อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การตอ่  ซ่อมแซม  ทาสี  หรอืตอกหมันเรือในอูต่่อเรือ  นอกจาก    
      เรือยาง ได้ ได้  
 (๒)  การทําช้ินสว่นพิเศษสําหรับเรอืหรือเครื่องยนต์เรอื ได้ ได้  

๗๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับจกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ      
 หรือจกัรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ      
       จักรยานยนต ์ จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ  ได้ ได้  
 (๒)  การทําช้ินสว่นพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์    
       จักรยานสามล้อ  หรือจกัรยานสองลอ้ ได้ ได้  

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน    
 ด้วยแรงคน  หรือสัตว์  ซ่ึงมใิช่จักรยาน  และรวมถงึสว่นประกอบ    
 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงักล่าว ได้ ได้  

 
 
 
 
 



๘ - ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 

๘๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครือ่งมือ  เครือ่งใช้  หรืออุปกรณ ์    
 วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง      
 ดังต่อไปน้ี     
 (๑)  การทํา  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครือ่งมือหรืออุปกรณ ์    
       วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในห้องทดลอง  หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการช่ัง      
       ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม ได้ ได้  

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรอืช้ินส่วน    
 ของนาฬิกาหรอืเครื่องวัดเวลา ได้ ได้  

๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก      
 หรืออญัมณ ี อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอยา่ง  ดังตอ่ไปน้ี    
 (๑)  การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา      
      ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี  ได้ ได้  
 (๒)  การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรอื    
       กะไหล่ทอง  หรือโลหะที่มีค่า  ได้ ได้  
 (๓)  การตดั  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณ ี ได้ ได้  
 (๔)  การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณอีื่น  ๆ  ได้  
 (๕)   การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสรยิาภรณ์      
        หรือเหรียญอื่น   ได้ 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี  และรวมถึงช้ินส่วนหรือ    
 อุปกรณข์องเครื่องดนตรีดังกลา่ว ได้ ได้  

๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเครือ่งเล่น  เครื่องมือหรือเครื่องใช้    
 ท่ีมิได้ระบุไวใ้นลาํดับอื่น  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง      
 ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําเครื่องเล่น  ได้ ได้  
 (๒)  การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ  ได้ ได้  
 (๓)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอย  หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้  
 (๔)  การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม  ซิป  กระดุม  ไม้กวาด      
       แปรง  ตะเกยีง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  กล้องสบูยาหรือ    
       กล้องบุหรี ่ ก้นกรองบุหรี ่ หรอืไฟแช็ก  ได้ ได้  
 (๕)  การทําปา้ย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของหรือเครื่อง    
       โฆษณาสินค้า  ตราโลหะหรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้  
 (๖)  การทําแหคลมุผม  ช้องผม  หรอืผมปลอม ได้ ได้  

 
 
 
 



๙ - ๙ 
 

 
ลําดบัท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 

๙๐ โรงงานจัดหานํ้า  ทํานํ้าให้บรสิุทธิ์  หรอืจําหน่ายนํ้าไปยังอาคาร    
 หรือโรงงานอุตสาหกรรม   ได้ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้  
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน    

 หรือใช้ประจําตัว ได้   
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์     

 รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบของ     
 ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  หรือส่วน    
       ประกอบของยานดังกล่าว   ได้ 
 (๒)  การซ่อมแซมรถพว่ง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ      
       หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   ได้ 
 (๓)  การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์   ได้ 
 (๔)  การล้างหรืออดัฉีดยานท่ีขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์  ได้   

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดบัท่ีทําด้วย    
 เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงนิ  นาก  หรืออัญมณ ี ได้   

๙๗ โรงงานซ่อมผลติภัณฑ์ท่ีมิได้ระบกุารซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้  
๙๘ โรงงานซักรดี  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า  เครื่องนุ่งห่ม    

 พรม  หรือขนสัตว ์ ได้ ได้  
๑๐๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง    

 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดย    
 ไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๓)  การลงรัก  หรือการประดับตบแต่งดว้ยแก้ว  กระจก  มกุ  ทอง    
       หรืออญัมณ ี ได้   

      
             หมายเหตุ    ลําดับท่ี            หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
                              ได้                  หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
                              โรงงานจําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 
 

 
 


