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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ .  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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(๗) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 
ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานลําดับที่  ๕๘  (๕)  ลําดับที่  ๘๘  เฉพาะที่ใช้ถ่านหินและนิวเคลียร์เป็นเชื้อเพลิง  

และลําดับที่  ๙๙  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ   

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๑๕  เมตร” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละย่ีสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  

และตําบลหนองกบ  ตําบลหนองอ้อ  ตําบลสวนกล้วย  อําเภอบ้านโป่ง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้  
หากเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  และตําบลหนองกบ  
ตําบลหนองอ้อ  ตําบลสวนกล้วย  อําเภอบ้านโป่ง  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ  และมีเนื้อที่ของที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๕๐  ตารางวา 

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ   

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลเจดีย์หัก  ตําบลดอนตะโก  
อําเภอเมืองราชบุรี  และตําบลท่านัด  ตําบลสี่หม่ืน  ตําบลตาหลวง  อําเภอดําเนินสะดวก  หากเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลเจดีย์หัก  และตําบลดอนตะโก  
อําเภอเมืองราชบุรี  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ  
และมีเนื้อที่ของที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ  ๗๐  ตารางวา  และในท้องที่ตําบลท่านัด  ตําบลส่ีหม่ืน  
และตําบลตาหลวง  อําเภอดําเนินสะดวก  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดิน
ประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) การจัดการของเสียและขยะมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล 

หรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  

พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น” 
ขอ้ ๖ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

และให้ใช้บัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชา ได้ ได้

หรือใบยาสูบ
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได้ ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     ผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. ท่าชุมพล

อบต. สี่หมื่น อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน 
อบต. คุ้งน้ําวน

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ทต. คลองตาคต

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุรักษ์ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

   โรงงานจําพวกที่
เกษตรกรรม

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว อบต. บางป่า อบต. วัดเพลง อบต. ท่าชุมพล

อบต. สี่หมื่น อบต. สามเรือน อบต. คุ้งน้ําวน 
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต ทต. บ้านเลือก
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได้* ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ของผลิตผลเกษตรกรรม ทต. คลองตาคต
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต
ได*้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. จอมประทัด
อบต. วัดเพลง อบต. ท่าชุมพล อบต. สี่หมื่น
อบต. สามเรือน

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้
๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย

หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. หนองกบ

และในบริเวณพื้นที่ตําบลอ่างหิน อําเภอปากท่อ ให้ทําได้
เฉพาะที่ได้สัมปทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่

๒

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม หมายเหตุ
   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได้* ได้** ได้*** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. หนองกบ
ได้*** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. ท่าชุมพล
อบต. สี่หมื่น อบต. สามเรือน อบต. คูบัว 

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. หนองกบ
(๔) การดูดทราย ได้* ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. หนองกบ

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ

อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง
อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรอืน อบต. คุ้งน้ําวน
อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน ทต. คลองตาคต
     หรือเหือดแห้ง ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า

อบต. สามเรือน

เกษตรกรรม
   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

๓

หมายเหตุ
อนุรักษ์ชนบทและ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์ ทต. คลองตาคต
     หรือกระดูกสัตว์ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า

อบต. สามเรือน
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ ได้ ได้ ได้* ได้* ได้* หา้มประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหาร อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. วัดยางงาม
     จากสัตว์ให้บริสุทธิ์ อบต. สามเรือน
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะ อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน
     ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
     บดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ อบต. สามเรือน
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
     อาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลว อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน
     เยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใด ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     วิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอรไรส์หรือ ทต. คลองตาคต
     สเตอริไลส์ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า

อบต. สามเรือน

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน ได้
(๓) การทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ได้
(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้
(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้ ได้
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า

อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
     ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรอืน
     หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา ได้ ได้* ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
     หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา อบต. สามเรือน
(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจาก ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
     สัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เป็น อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน
     อาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
     สัตว์น้ํา อบต. สามเรือน

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช

หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมัน ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     จากสัตว์ อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดยางงาม

อบต. สามเรือน
(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ํามันออกแล้ว ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ

อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน
(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมัน ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     จากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน
(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมัน ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     จากสัตว์ให้บริสุทธิ์ อบต. บางป่า อบต. วัดยางงาม อบต. จอมประทัด 

อบต. สามเรือน
(๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสม ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     สําหรับปรุงอาหาร อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ทต. คลองตาคต
     อากาศเข้าไม่ได้ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. สามเรือน

๖

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง ทต. คลองตาคต

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน

(๒) การทําแป้ง ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     หรือแท่ง ทต. คลองตาคต

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม
   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่

๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บ้านเลือก

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. วัดยางงาม

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บ้านเลือก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บ้านเลือก
     เม็ด หรือชิ้น

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจาก
อ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. จอมประทัด
อบต. ท่าชุมพล อบต. สามเรือน

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได้ ได้ ได้
(๓) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ได้
(๔) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ได้
     ให้บริสุทธิ์

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
เกษตรกรรม

๘

   โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๕) การทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
(๖) การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ ได้
     ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ได้* ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้
ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้ ได้
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจาก ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ช็อกโกเลต ทม. บ้านโป่ง
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     จากพืชอื่น ๆ ทม. บ้านโป่ง
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือผลไม้อัดเม็ด

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม
   โรงงานจําพวกที่

๙

ลําดับที่ หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต ทม. บ้านโป่ง
(๙) การทําหมากฝรั่ง ได้ ได้
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง ทต. บ้านเลือก
๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ

เครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผงฟู ได้
(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ได้
(๓) การทําแป้งเชื้อ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
(๔) การทําน้ําส้มสายชู ได้
(๕) การทํามัสตาร์ด ได้ ได้ ได้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง ได้ ได้* ได้** ได้** ได้* โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล

หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง หรือวัดระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ได้** โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือวัดระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และห้ามประกอบกิจการ
ในท้องที่ อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. คูบัว
ทต. ประสาทสิทธิ์

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูป ได้ ได้* ได้* โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล 
     สําหรับเลี้ยงสัตว์ หรือวัดระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ ได้* ได้* โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล 
     กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย หรือวัดระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
     สําหรบัทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ได้* ได้** ได้* เฉพาะวัตถุดิบจากธัญพืช เช่น ข้าว และข้าวโพด
และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง 
ได้** เฉพาะวัตถุดิบจากธัญพืช เช่น ข้าว และข้าวโพด

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่ ได้
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทํา
เยื่อกระดาษ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม
   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่

๑๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
มอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําป่น หรือบดมอลต์ ได้
(๒) การทําเบียร์ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
อบต. คุ้งน้ําวน อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทต. บ้านเลือก
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด ทต. ประสาทสิทธิ์

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
ทต. บ้านเลือก
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า 

   โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

๑๒
ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การทําน้ําอัดลม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง ทต. บ้านเลือก
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า 
อบต. จอมประทัด ทต. ประสาทสิทธิ์

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสบู ยาอัด

ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ได้* ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น ได้ ได้
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้ ได้
(๔) การทํายานัตถุ์ ได้ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย 
หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คุ้งน้ําวน 
ทต. ประสาทสิทธิ์

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
หมายเหตุ

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

๑๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้* ได้ ได้** ได้* ให้ดําเนินการได้เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักร

ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง
อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
ทต. ประสาทสิทธิ์

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     พลาสติก ทต. คลองตาคต
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผา้ใบ ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้าย ได้* ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* เฉพาะการดําเนินการที่ไม่ใช่การฟอกย้อมสี
หรือเสน้ใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือ ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* เฉพาะการดําเนินการที่ไม่ใช่การฟอกย้อมสี
ผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ทต. คลองตาคต

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน

เกษตรกรรม

๑๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห

หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก ได้* ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ 
อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
ทต. ประสาทสิทธิ์

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห ได้ ได้* ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ 
     ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง

อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
ทต. ประสาทสิทธิ์

๒๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ซึ่งมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็ง ได้
     ซึ่งมิได้ทําจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก
(๒) การทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิได้ทําจาก ได้
     พลาสติกล้วน

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ลําดับที่

๑๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การทําแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ได้
     ซึ่งมิใช่ยาง
(๔) การทําสักหลาด ได้ ได้
(๕) การทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ได้ ได้
(๖) การทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม ได้
     หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจาก ได้
     เส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
(๘) การทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
ซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ทต. บ้านเลือก
     ถุงเท้าจากผ้า หนังสตัว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

๓๒ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก
(๒) ใยแก้ว ได้

๑๖

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ 

ซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป ทม. บ้านโป่ง ทต. บ้านเลือก
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. สามเรือน
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูป ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ 
     ไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ทต. คลองตาคต ทต. บ้านเลือก

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. คุ้งน้ําวน
ทต. ประสาทสิทธิ์

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ 
     บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ ทต. คลองตาคต ทต. บ้านเลือก
     ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน ทต. ประสาทสิทธิ์
(๓) การทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ได้
(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. จอมประทัด อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้
(๖) การเผาถ่านจากไม้ ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม
   โรงงานจําพวกที่

๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. คุ้งน้ําวน

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้
หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ 
     จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทต. คลองตาคต

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. คุ้งน้ําวน
ทต. ประสาทสิทธิ์

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า ได้* ได้ ได้* ให้ดําเนินการได้เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักร
     หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้* ได้ ได้** ได้* ให้ดําเนินการได้เฉพาะโรงงานที่มีเครื่องจักร

ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. สามเรือน
ทต. ประสาทสิทธิ์

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

เกษตรกรรม
   โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

๑๘



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายใน ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

อาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น ได้
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษ ได้
     ที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre)
     หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ทม. บ้านโป่ง

๔๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ
หรือกระดาษแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ ได้
     หรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษหรือ
     กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจาก ได้ ได้ ได้
     เยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. วัดยางงาม
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คุ้งน้ําวน
ทต. ประสาทสิทธิ์

(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง

๔๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สารเคมี
หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
(๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง

๒๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่   โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน

หรือจํากัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ได้* ได้** ได้*** ได้* โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
     หรือสัตว์ หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร และ

ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต.บางแพ 
ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
ได้** โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร
ได้*** โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร 
และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. สามเรือน
อบต. คุ้งน้ําวน อบต. คูบัว

(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน ได้* ได*้* ได้*** ได้* โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
     หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร

และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต.บางแพ
ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
ได้** โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได้*** โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร
และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. สามเรือน
อบต. คุ้งน้ําวน อบต. คูบัว

(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุ๋ย ได้* ได้** ได้*** ได้* โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
     หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ หรอืวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร

และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
ได้** โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร
ได้*** โรงงานต้องอยู่ห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล
หรือวัด เป็นระยะอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร
และห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง อบต. สามเรือน
อบต. คุ้งน้ําวน อบต. คูบัว

๔๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints)
น้ํามันชักเงาเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้ยาหรืออุด อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๒

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๔๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรี ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
(๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการ ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     วิเคราะห์ บําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค
     หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสตัว์
(๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่ ได้ ได้
     สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ
     ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการ
     กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
     แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่ 
     มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา
     เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
     โรคศิลปะและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้
     ในการนั้น

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง
หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรับโกนหนวด หรือ
     ผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู

ที่ดินประเภท

เกษตรกรรม
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
อนุรักษ์ชนบทและ

๒๓

ลําดับที่ ประเภทหรอืชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
   โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทํากลีเซอรีนดิบ หรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     จากน้ํามันพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้* ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน อบต. คุ้งน้ําวน

(๔) การทํายาสีฟัน ได้* ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. คุ้งน้ําวน

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทําเทียนไข ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
(๗) การทําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
(๘) การทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
(๙) การทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง

๒๔

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๑๒) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
       หรือน้ํา (Metal, Oil or Water Treating ทม. บ้านโป่ง
       Compounds) ผลิตภัณฑ์สําเร็จเคมีไวแสง
       ฟิล์มหรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง
       (Prepared Photo - Chemical Materials
       or Sensitized Film, Paper or Cloth)

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดนิ ได้* ได้** ได้* เฉพาะที่ตั้งอยู่ในโครงการก่อสร้างเท่านั้น

ได้** เฉพาะที่ตั้งอยู่ในโครงการเท่านั้น และ
ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. ท่าชุมพล อบต. สามเรือน
อบต. หัวโพ อบต. คุ้งน้ําวน อบต. คูบัว

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ได้ ได้ ได้ ได้* ได*้ ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า อบต. สามเรือน
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยาง ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     ธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า อบต. สามเรือน

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๕

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๔) การทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ทม. บ้านโป่ง

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     เครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของ
     ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทําเสื่อหรือพรม ได้ ได้
(๓) การทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ได้ ได้
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บางแพ

ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. คูบัว

(๕) การทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ทอ หลอด แผ่น ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ ทม. บ้านโป่ง
(๖) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ได้ ได้
(๗) การทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ได้ ได้
(๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลติภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ทม. บ้านโป่ง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

๒๖

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและ
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อ
หรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ

อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง
อบต. ท่าชุมพล อบต. สามเรือน อบต. คุ้งน้ําวน
อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง

อบต. ท่าชุมพล อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน
อบต. หัวโพ อบต. คุ้งน้ําวน อบต. คูบัว
ทต. ประสาทสิทธิ์

(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง
     หรอืการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อบต. ท่าชุมพล อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน
     อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น อบต. หัวโพ อบต. คุ้งน้ําวน อบต. คูบัว

ทต. ประสาทสิทธิ์

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม หมายเหตุ

๒๗

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้* ได้* ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. วัดเพลง
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คุ้งน้ําวน
อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากหิน ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คุ้งน้ําวน
อบต. คูบัว

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ทม. บ้านโป่ง
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว

เกษตรกรรม
ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

๒๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ทม. บ้านโป่ง
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือ อบต. สามเรือน อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์
เครื่องตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     สะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     อาคาร ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต.บางป่า

อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้าง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     หรือซ่อมหม้อน้ํา
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     เครื่องปรับอากาศ

๒๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน
อบต. หัวโพ อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

(๔) การทําตู้หรือหอ้งนิรภัย ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน อบต. คูบัว

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     โดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน อบต. สามเรือน อบต. คูบัว
(๖) การทําขดสปิงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีด ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     หรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing อบต. สามเรือน อบต. คูบัว
     Mills)
(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่น ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ
     ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว

โรงงานจําพวกที่

๓๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     เครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อท่อหรือ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     เครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได*้ ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว

(๑๐) การทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
       หรือลงรัก (Enamelling Japanning or ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
       Lacquering) ชุบ หรือขัด อบต. สามเรอืน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้* ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้* ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

โรงงานจําพวกที่

๓๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
       เชื่อมโลหะทั่วไป ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์

(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
       โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ทม. บ้านโป่ง

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
เครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ ทม. บ้านโป่ง
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรอืซ่อมแซม ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
เครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการ ทม. บ้านโป่ง
เลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับ
ประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ได้ ได*้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     สําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือ ทม. บ้านโป่ง
     ทําไม้วีเนียร์ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. สามเรือน อบต. คูบัว

ชุมชน
อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
๓๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling ทม. บ้านโป่ง
     Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines) อบต. สามเรือน อบต. คูบัว
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อย ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     (Drop Forges or Forging Machines) ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. วัดยางงาม, อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
อบต. คูบัว

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรอืน อบต. หัวโพ
อบต. คูบัว

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

๓๓
ที่ดินประเภท

อนุรักษ์ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
อบต. คูบัว

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. วัดยางงาม อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ
อบต. คูบัว

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     เครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. คูบัว

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
เครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต ์ อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทํา
เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการ
กลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว

หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓๔

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน

เครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับ อบต. คูบัว
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรืออนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash
Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ อบต. สามเรือน อบต. คูบัว
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
เกษตรกรรม

๓๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับ
ใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลาํดับที่ ๗๐ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า อบต. สามเรือน อบต. คูบัว
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับ
ไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึก อบต. คูบัว
คําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง 
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
เกษตรกรรม

๓๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor
or Related Semsitive Semi - Comductor 
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปได้ (Fixed or Variable
Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด
ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึง
การผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือ ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังตอ่ไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
๓๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่
เกษตรกรรม

อนุรักษ์ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ได้* ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     (Fixtures of lamp Sockets or ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา อบต. สามเรือน อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
     (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ
     สายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับ
     ร้อยสายไฟฟ้า
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. หัวโพ อบต. คูบัว
๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยา่งใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     ในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือ ได้ ได้ ได้ ได้
     เครื่องยนต์เรือ
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
๓๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     สภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต.สามเรือน อบต. คูบัว

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรบั ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     รถยนต์หรือรถพ่วง ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. คูบัว

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     สภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน
     จักรยานสองล้อ อบต. คูบัว
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับ ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. สามเรือน
     จกัรยานสองล้อ อบต. คูบัว

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและ

๓๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้ ได้ ได้

ล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่
จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้
หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรือ
     อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     เครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ
     เครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons
     or Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     การแพทย์

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
หรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้
ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ

โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่
เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

โรงงานจําพวกที่

๔๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ทม. บ้านโป่ง
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง

เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
     ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่อง ได้
     ราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึง ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

อบต. คูบัว
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง

ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด
โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่

๔๑

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น

เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. คูบัว

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได*้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
อบต. คูบัว

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     สําหรับการแสดง อบต. จอมประทัด อบต. คูบัว
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง
     หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ 
     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. จอมประทัด
     หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง อบต. คูบัว
     แม่พิม์ลายฉลุ (Stencils)

โรงงานจําพวกที่
เกษตรกรรมลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

๔๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. จอมประทัด
อบต. คูบัว

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้** ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ในลําดับใด ทม. บ้านโป่ง

ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. จอมประทัด
อบต. คูบัว

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     ยกเว้น ที่ตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ทม. บ้านโป่ง
     บนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมี ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
     เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     (เฉพาะการดําเนินการที่ไม่ใช้ถ่านหินและนิวเคลียร์ ทม. บ้านโป่ง
     เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต) ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
๔๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
(๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้น ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
     การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากเขื่อน ทม. บ้านโป่ง
     หรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
     แบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
     ท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
     จากฝาย และการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลังงาน
     จากคลองส่งน้ํา

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง ได้* ได้ ได้** ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต
หรือจําหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่าย ทม. บ้านโป่ง
ก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ ได้** ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ํา ได้
ไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจสุินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. คลองตาคต

ทม. บ้านโป่ง
(๒) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็น ได้
     น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
     น้ํามันเชื้อเพลิง

เกษตรกรรม

๔๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทม. บ้านโป่ง
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้

สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน

ด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. คูบัว

ทต. ประสาทสิทธิ์
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. บางป่า
     จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. คบูัว
     ดังกล่าว ทต. ประสาทสิทธิ์
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. จอมประทัด

อบต. สามเรือน อบต. คูบัว ทต. ประสาทสิทธิ์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับ ได้ ได้ ได้

ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี

๔๕

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและ

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า ได้ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง

เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี ได้
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ ได้
     หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว ได้ ได้ ได้
     กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
(๔) การขัด ได้

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและ ได้ ได้* ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ
จําหน่ายไอน้ํา (Steam Generating) อบต. บางป่า อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน

อบต. คูบัว
๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การบดหรือป่นเกลือ ได้ ได้* ได้ ได้ ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทต. บางแพ

ทต. คลองตาคต ทม. บ้านโป่ง

อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม

๔๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ ได้* ได้** ได้* เฉพาะเกี่ยวกับการคัดแยก

ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะ ได้** เฉพาะเกี่ยวกับการคัดแยก และห้ามประกอบ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง กิจการในท้องที่ อบต. ท่าราบ อบต. บางป่า 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน อบต. จอมประทัด อบต. สามเรือน อบต. คูบัว
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึก ได้* ได้ ได้* ห้ามประกอบกิจการในท้องที่ ทม. บ้านโป่ง
ข้อมูล เสียงหรือภาพในรูปอิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสง
ที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ
แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูล
ไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือยังมิได้มีการ
บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ   ลําดับที่               หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
               ได้                     หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
               โรงงานจําพวกที่    หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
               ทม.                   หมายถึง  เทศบาลเมือง
               ทต.                   หมายถึง  เทศบาลตําบล
               อบต.                 หมายถึง  องค์การบริการส่วนตําบล
               ได้*, ได้**, ได้***   หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท
๔๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

   โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์ชนบทและ



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยแก้ไขข้อกําหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม  ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  และที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ตลอดจนปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดให้การประกอบกิจการโรงงานดําเนินการได้อย่างเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


