
 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องสะแก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  และนายอําเภอเมืองเพชรบุรี  
จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  เร่ือง  กําหนดบริเวณ  
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องสะแก  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแกตั้งแต่วันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมี
การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  บริเวณดังต่อไปนี้ 
ด้านทิศเหนือ  จดแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารตําบลช่องสะแก  อําเภอเมืองเพชรบุรี  

กับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ไปทางทิศตะวันออก 
ด้านทิศตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน  ๑  

ซ้าย - สายใหญ่  ๓  ฟากทิศตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันตกเฉยีงใต้  ตามลําดับ 
ด้านทิศใต้  จดแนวเขตการการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  อําเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี  กับองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ไปทางทิศตะวันตก 
ด้านทิศตะวันตก  จดแนวเขตทางรถไฟ 
ทั้งนี้  ยกเว้นบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  บ้านกุ่มสะแก,  โรงเรียนวัดนาค  (แบ่งอุทิศวิทยา)  

และบริเวณวัดนาค 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  บริเวณดังต่อไปนี้ 
ด้านทิศเหนือ  จดระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน  ๑  ซ้าย  สายใหญ่  ๓  

ฟากทิศตะวันตก  ที่บรรจบกับแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก   
อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  กับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี  ไปทางทิศตะวันออก 

ด้านทิศตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน  ๑  
ซ้าย - สายใหญ่  ๓  ฟากทิศตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามลําดับ 

ด้านทิศใต้  จดแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  อําเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี  กับองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ไปทางทิศตะวันตก 

ด้านทิศตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางคลองส่งน้ําชลประทาน  ๑  
ซ้าย - สายใหญ่  ๓  ฟากทิศตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ตามลําดับ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  อําเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ดังต่อไปนี้ 

ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ  

เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๑) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
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ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด  

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วย  

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  บ้านแถวหรือตึกแถว 
(๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์อาคารตาม  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  มิให้ใช้บังคับแก่การดําเนินการของ

การเคหะแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แตจ่ะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้ขัดหรือแย้งต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ชุบ  คล้ายคลึง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก 





 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดัง  หรือคลังสินค้า ได้
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง  คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร  เช่น  ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้
      ไข่เยี่ยวม้า  ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง  หรือไข่เหลวแช่เย็น

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

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนังหรือไขมันสัตว์น้ํา ได้

เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก  



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การล้าง  ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช  หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได้ ได้ ได้
      และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก  พืช หรือผลไม้  โดยวธิีกวน  ตากแห้ง ดอง  หรือ ได้ ได้ ได้
     ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น  แว่น  หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
 ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวานหรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้

โรงงานจําพวกที่

๒
บริเวณที่ ๒บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต  หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๕) การทําเก๊กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้ ได้
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด ผลไม้ (Nuts) ได้ ได้
      ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้ หรือช็อกโกแลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
 ได้ ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น  พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้
(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

๓
บริเวณที่ ๑



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ได้ ได้
ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง ได้ ได้ ได้
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้
       ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
 
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท  หูกระต่าย ปลอกแขน ได้ ได้
       ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้

บริเวณที่ ๑
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒
๔



 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน ได้
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้
     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้ ได้
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

(๑) การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้  และรวมถึงชิ้น ได้
    ส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า  หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว  ยาง หรอือโลหะอื่นซึ่งมิใช่ ได้
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผาและรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการ ได้ ได้
ดังกล่าว

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ได้
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

๕



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหันและรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้
หรือการเลี้ยงสัตว์  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องจักรดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม ได้ ได้ ได้
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล
เครื่องยกปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

๖

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่  ๗๐ ได้ ได้ ได้
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า 
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้ ได้
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว 
เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ 
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive 
Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors 
or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้
      หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้

๗

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทองหรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ๆ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้าตราโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้
       หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือ ได้
โรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒
๘

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ 
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้
      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชรพลอย ทองคํา ทองขาว ได้ ได้
เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรมหรือขนสัตว์ ได้ ได้
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้

                       หมายเหตุ                  ลําดับ                หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                                                     ได้                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                                                     โรงงานจําพวกที่    หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒
๙

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่


