
 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
   

 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลไชยสอโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ  และนายอําเภอชุมแพ   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ  เร่ือง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลไชยสอ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  

ฟากใต้  ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก  ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามห้วยบ้ังทิง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  เป็นระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต้  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉาก  
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขต
เทศบาลเมืองชุมแพ  หลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  
เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  ด้านใต้  จดกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้  ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  ฟากเหนือ  ที่จุดที่อยู่ห่างจาก  หลักเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  หลักเขต
ที่  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร   
ด้านตะวันตก  จดกับแนวเขตเทศบาลเมืองชุมแพด้านตะวันตก  ที่ เป็นห้วยบ้ังทิงฝั่งตะวันออก   
จนจดหลักเขตที่  ๔  และจดแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  

ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  
ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
   

 

 

ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

เว้นแต่  สถานบีริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง  อาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง   
(๖) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้  

ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ศักดา  เหล่าประเสริฐ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ 





บัญชีทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ 
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลไชยสอ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี ๑ 

ลําดับท่ี โรงงานจําพวกท่ี 
  ๑ ๒ ๓ 
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหนึ่ง     

 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)   การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช  ได้  
 (๒)   การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช  ได้  
 (๕)   การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล  โกดัง    
       หรือคลังสินค้า   ได้ 
 (๘)   การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถ่ัวงอก ได้ ได้  
 (๙)   การร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล  เกษตรกรรม    ได้ ได้  
 (๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้   

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์  ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การฆ่าสัตว์   ได้ 
 (๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง    
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์    
       หนังสัตว์ หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์  ได้  

 
(๖)  การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว์หรือส่วนหน่ึงส่วนใด 
      ของสัตว์  ได้  

 (๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น    
       ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้  

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง      
 ดังต่อไปน้ี    
 (๒)  การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง      
         หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา  ได้  
 (๕)  การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์น้ํา    ได้  
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืชหรือผลไม้  อย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    



๒ – ๙ 
 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 
 (๑)  การทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะ    
       ท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้  
 (๒)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดองโดยฉับพลัน    
       หรือเหือดแห้ง ได้ ได้  
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืช  อย่างใดอย่างหนึ่ง     
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว ได้ ได้  
 (๓)  การป่นหรือบด  เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้  

 (๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้  
 (๖)  การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น  หรือแท่ง ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําขนมปัง  หรือขนมเค้ก ได้ ได้  
 (๒)  การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้  

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล  ซ่ึงทําจากอ้อย  บีทหญ้าหวาน      
 หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี ้    
 (๑)  การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้  
 (๗)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ    
       ซ่ึงมิใช่อ้อย ได้   

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ   โกโก้  ช็อกโกเลต  หรือขนมหวาน    
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําใบชาแห้ง  หรือใบชาผง ได้ ได้  
 (๒)  การคั่ว  บดหรือป่นกาแฟ  หรือการทํากาแฟผง  ได้  
 (๓)  การทําโกโก้ผง  หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้  
 (๔)  การทําช็อกโกเลต  ช็อกโกเลตผง  หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้  
 (๕)  การทําเก๊กฮวยผง  ขิงผง หรือ  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้  
 (๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้  
 (๗)  การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้    
       หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้  



๓ – ๙ 
 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 

 (๘)  การอบหรือคั่วถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)  หรือการเคลือบถ่ัว    
       หรือเมล็ดผลไม้  (Nuts)  ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกเลต ได้ ได้  
 (๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้  
 (๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้  

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร      
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๖)  การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้  
 (๗)  การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้  
 (๘)  การทําพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด      
 หรือย่อยน้ําแข็ง  ได้  

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําด่ืม  เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  น้ําอัดลม      
 หรือน้ําแร่  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําน้ําด่ืม ได้ ได้  
 (๒)  การทําเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์    ได้  
 (๔)  การทําน้ําแร่ ได้ ได้  

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเส้น  ยาเคี้ยวหรือยานัตถ์ุ      
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การอบใบยาสูบให้แห้ง  หรือการรูดก้านใบยาสูบ  ได้  
 (๓)  การทํายาอัด  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง  หรือยาเค้ียว  ได้  
 (๔)  การทํายานัตถ์ุ  ได้  

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม    
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้  
 (๒)  การทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้  
 (๔)  การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้  

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้  หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย  หรือฟอก  ย้อมสี      
 หรือแต่งสําเร็จผ้า  ผ้าลูกไม้  หรือเคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย    
  ได้ ได้  



 
๔ – ๙ 

 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกให้เป็นปุย  ซ่ึงมิใช่เสื่อ    
 หรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได้ ได้  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง     
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การผลิตเชือก ได้ ได้  
 (๒)  การผลิต  ประกอบ  หรือซ่อมแซมตาข่าย  แห  หรืออวน  และรวมถึง    
       ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้  

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกาย  ซ่ึงมิใช่รองเท้า  อย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ  เนกไท    
      หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้า  จากผ้า  หนังสัตว์  ขนสัตว์     
      หรือวัสดุอ่ืน ได้ ได้  
 (๒)  การทําหมวก ได้ ได้  

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า  ซ่ึงมิได้ทําจากไม้ยางอบแข็ง      
 ยางอัดเข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้ ได้  

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง      
 ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การเลื่อย  ไส   ซอย  เซาะร่อง  หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน    
       ท่ีคล้ายคลึงกัน   ได้ 
 (๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าต่าง  บานประตู    
       หรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร   ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  กก      
 หรือผักตบชวา ได้ ได้  

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก  อย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําภาชนะบรรจุ  เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้จากไม้  และรวมถึงชิ้นส่วน    
       ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   ได้ 
 (๒)  การทํารองเท้า  ชิ้นส่วนของรองเท้าหรือหุ่นรองเท้าจากไม้   ได้ 
 (๓)  การแกะสลักไม้ ได้ ได้  
 (๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้   ได้ 
 (๕)  การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้  



๕ – ๙ 
 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 

๓๗ โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว   ยาง      
 หรืออโลหะอ่ืน   ซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร    
 จากพลาสติกอัดเข้ารูป  และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   ได้ 

 ๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ    
 (๑)  การพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ทําปกหรือตบแต่งสิ่งพิมพ์   ได้ ได้  
 (๒)  การทําแม่พิมพ์โลหะ   ได้ 

๕๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับยาง  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี ้    
 (๑)  การทํายางแผน่ในข้ันต้น  จากน้าํยางธรรมชาติ  ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า  ได้  
 (๒)  การห่ัน  ผสม  รีดให้เป็นแผ่น  หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ  ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยาง    
       หรือป่า  ได้  

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปัน้ดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา      
 และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว ได้ ได้  

๕๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี ้    
 (๓)  การผสมซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปนูปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง    
      เข้าด้วยกัน  หรือการผสมซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่ง      
      หรือหลายอย่างเข้ากบัวัสดุอ่ืน   ได้ 

๕๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง      
 ดังต่อไปนี ้    
 (๑)  การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลติภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม      
       หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์   ได้ 

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยเหล็ก    
 หรือเหล็กกล้า  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณข์องเคร่ืองมือ    
 หรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว ได้ ได้  

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง    
 ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะ  หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่  และรวมถึงส่วนประกอบ    
 หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกลา่ว ได้ ได้  
     

 
 



 
๖ – ๙ 

 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 

 ๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง      
 หรือติดต้ัง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้  
 ๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้  
 (๑๒)  การตัด  พับ  หรือม้วนโลหะ  ได้  
 (๑๓)  การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียน  หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป  ได้  
 ๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์  เคร่ืองกังหัน      
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์  หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว ได้ ได้  
 ๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองคํานวณ  เคร่ืองทําบัญชี      
 เคร่ืองจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เคร่ืองจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล    
 หรือชนิดอนาล้อก  หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง    
 กันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated  Electronic    
 Data Processing Equipment or Accessories)  เคร่ืองรวมราคาของขาย    
 (Cash  Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองชั่งซ่ึงมิใช่เคร่ืองชั่งท่ีใช้ในห้องทดลอง    
 วิทยาศาสตร์  เคร่ืองอัดสําเนาซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ   และ    
 รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   ได้ ได้  

 ๗๐ 
โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ํา  เคร่ืองอัดอากาศ 
หรือก๊าซ  เคร่ืองเป่าลม  เคร่ืองปรับหรือถ่ายเทอากาศ  เคร่ืองโปรยน้ําดับไฟ      

 ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น  เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ  เคร่ืองล้างซัก  ซักแห้ง     
 หรือรีดผ้า  เคร่ืองเย็บ  เคร่ืองส่งกําลังกล  เคร่ืองยก  ปั้นจั่น  ลิฟต์ บันไดเลื่อน      
 รถบรรทุก  รถแทรกเตอร์  รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม  รถยกซ้อนของ    

 
(Stackers)  เตาไฟ  หรือเตาอบสําหรับใช้ในการ อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ใน
บ้าน  แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  และรวมถึงส่วนประกอบ    

 หรืออุปกรณ์ของ  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้  
 ๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร  หรือผลิตภัณฑ์    
 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐  เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า  เคร่ืองยนต์  ไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า      
 หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  เคร่ืองสับหรือบังคับไฟฟ้า  เคร่ืองใช้สําหรับแผงไฟฟ้า      
 เคร่ืองเปลี่ยนทางไฟฟ้า เคร่ืองส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  เคร่ืองสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า     
 หรือเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า ได้ ได้  



 
๗ – ๙ 

 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 

 ๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์     
 เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง  เคร่ืองบันทึกคําบอก      
 เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ  (วิดิทัศน์)      
 แผ่นเสียง  เทป  แม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว  เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด    
 มีสายหรือไม่มีสาย  เคร่ืองส่งวิทยุ  เคร่ืองส่งโทรทัศน์  เคร่ืองรับส่งสัญญาณ    
 หรือจับสัญญาณ  เคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไว    

 
ท่ีเกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive  Semi - Conductor 
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือ    

 เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)    
 เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ืองหรือหลอด    

 
เอกซเรย์  และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ได้ ได้  

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง      
 ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี  หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ  นอกจาก   เรือยาง ได้ ได้  
 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้  

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ      
 หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงสภาพจักรยานยนต์      
       จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ  ได้ ได้  
 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ      
       หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้  

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อนด้วยแรงคน      
 หรือสัตว์  ซ่ึงมิใช่จักรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์    
 ดังกล่าว ได้ ได้  
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์    
 หรือการแพทย์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี      
 (๑)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์    
       วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในห้องทดลอง  หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง      
       ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม ได้ ได้  

 



๘ – ๙ 
 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เคร่ืองวัดเวลา  หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา    
 หรือเคร่ืองวัดเวลา ได้ ได้  

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณี      
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา ทองขาว  เงิน      
      นาก  หรืออัญมณี  ได้ ได้  
 (๒)  การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหล่ทอง      
       หรือโลหะที่มีค่า  ได้ ได้  
 (๓)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได้ ได้  
 (๔)  การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน  ๆ  ได้  
 (๕)   การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือเหรียญอ่ืน   ได้ 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี  และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์    
 ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว ได้ ได้  

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น  เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้ระบุไว้    
 ในลําดับอ่ืน  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การทําเคร่ืองเล่น  ได้ ได้  
 (๒)  การทําเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ  ได้ ได้  
 (๓)  การทําเคร่ืองเพชรหรือพลอย  หรือเคร่ืองประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้  
 (๔)  การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม  ซิป  กระดุม  ไม้กวาด  แปรง      
       ตะเกียง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  กล้องสูบยาหรือ  กล้องบุหร่ี      
       ก้นกรองบุหร่ี  หรือไฟแช็ก  ได้ ได้  
 (๕)  การทําป้าย  ตรา  เคร่ืองหมาย  ป้ายติดของหรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า      
       ตราโลหะหรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้  
 (๖)  การทําแหคลุมผม  ช้องผม  หรือผมปลอม ได้ ได้  

๙๐ โรงงานจัดหานํ้า  ทําน้ําให้บริสุทธ์ิ  หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร    
 หรือโรงงานอุตสาหกรรม   ได้ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง      
 ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้  

 



๙ – ๙ 
 

 
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

บริเวณท่ี ๑ 

 โรงงานจําพวกที่ 
  ๑ ๒ ๓ 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้  
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน  หรือใช้ประจําตัว ได้   
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพ่วง      

 จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว     
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้    
 (๑)  การซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   ได้ 
 (๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบ    
       ของยานดังกล่าว   ได้ 
 (๓)  การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์   ได้ 
 (๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์  ได้   

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เคร่ืองวัดเวลา  หรือเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยเพชร  พลอย      
 ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได้   

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้  
๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า  เคร่ืองนุ่งห่ม  พรม      

 หรือขนสัตว์ ได้ ได้  
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง  คุณลักษณะ    

 ของผลิตภัณฑ์  หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต      
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๓)  การลงรัก  หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก  ทอง หรืออัญมณี ได้   

     
  
             หมายเหตุ    ลําดับท่ี            หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
                              ได้                  หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
                              โรงงานจําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 


