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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลมาบแค 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในท้องที่เทศบาลตําบลมาบแค  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตรา  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลมาบแค  ว่าด้วยการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เทศบาลตําบลมาบแค   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบมาตรา  ๖๐  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลมาบแค  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลมาบแคและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลมาบแค  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เทศบาลตําบลมาบแค  
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดถนนลาดยางซอยป่าแดง  หมู่  ๑๑  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนน  คสล.  บ้านอุทัย  หมู่  ๔  ฟากตะวันตก  วัดพะเนียงแตก  

และโรงเรียนวัดพะเนียงแตก   
 ด้านใต้ จดถนน  คสล.  บ้านทุ่งตะพรม  หมู่  ๑๐  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลมาบแค 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๓๖  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านเหนือ  และจดคลองส่งน้ํา

ชลประทานฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตคลองส่งน้ําชลประทานฝั่งตะวันตก  และจดแนวเขตเทศบาล

ตําบลมาบแคด้านตะวันออก   
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 ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านใต้  และจดแนวเขตคลองส่งน้ํา
ชลประทานฝั่งเหนือ  

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๓๖  ฟากตะวันออก  และจดแนวเขต
พื้นที่บริเวณที่  ๑ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๓.๑) ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านเหนือ  และจดคลองส่งน้ําชลประทาน

ฝั่งใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านตะวันออก   
 ดา้นใต้ จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านใต้  และจดคลองส่งน้ําชลประทาน 

ฝั่งเหนือ  
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านตะวันตก  และจดคลองส่งน้ําชลประทาน

ฝั่งตะวันออก 
(๓.๒) ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านเหนือ   
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๓๖  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านใต้   
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคด้านตะวันตก   
ทั้งนี้  พื้นที่  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายใน  บริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย   
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) คลังสินค้า 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) โรงกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

(๑๐) โรงกําจัดสารพิษและวัตถุอันตราย  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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ข้อ ๕ ภายใน  บริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรม  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ 
(๘) คลังสินค้า 
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๒) โรงกําจัดสารพิษและวัตถุอันตราย  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๓) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๔) อาคารประเภทตึกแถว  อาคารขนาดใหญ่  อาคารสูง 
ข้อ ๖ ภายใน  บริเวณที่  ๓  หา้มบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย   
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรม  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ 
(๖) โรงกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๗) อาคารประเภทตึกแถว  อาคารขนาดใหญ่  อาคารสูง 
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ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียน 
การใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  
และข้อ  ๖ 

ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับอนุญาต  หรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เดชอดุลย์  บุญมี 

นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค 





- ๒ - 
 

บญัชทีา้ยเทศบญัญตัเิทศบาลตําบลมาบแค 
เรื่อง  กาํหนดบริเวณหา้มกอ่สร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ หรอืบางประเภท 

ในท้องทีเ่ทศบาลตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560 
 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

       
 
 

ได้ 
  

(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช        ได้   
(3) การอัดปอ หรือใบยาสูบ        ได้   
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล 
จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า 

        ได้  

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซ่ึงมิใช่เมล็ด 
หรือหัวพืช 

       ได้   

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก       ได้ ได้   
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรม 

      ได้ ได้   

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ       ได้    
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ํา  

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การฆ่าสัตว์ 

        
 
 

ได้ 
 

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง 
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

   ได้   ได้ ได้   

(6) การล้าง ชําเหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์  
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ 

       ได้   

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร 
เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือ 
ไข่เหลว แช่เย็น 

   ได้   ได้ ได้   

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้ 

       

 
 

ได้ 
 

  

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง 
ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

   ได้   ได้ ได้   

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง 
หรือไขมันสัตว์น้ํา 

       ได้   

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา        ได้   
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ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ 
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

      

 
 

ได้ 
 

 
 

ได้ 
 

  

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง 
ดอง หรือทําเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

      ได้ ได้   

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 

      
 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
  

(๒) การทําแป้ง       ได้    
(3) การป่น หรือบดเมล็ดพืช หรือหัวพืช       ได้ ได้   
(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช       ได้ ได้   
(5) การผสมแป้ง หรือเมล็ดพืช       ได้    
(6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง       ได้    

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก 

 
 

ได้ 
  

 
 

ได้ 
  

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 
  

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้   ได้   ได้ ได้   
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้   ได้   ได้ ได้   

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซ่ึงทําจากอ้อย บีช 
หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําน้ําเชื่อม 

   

 
 
 

ได้ 

  

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

  

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว 
ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืนๆ ซึงมิใช่อ้อย 

      ได้    

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ชอ็กโกแลต 
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง 

      

 
 
 

ได้ 

   

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง        ได้   
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผง 
จากพืชอ่ืนๆ 

      ได้ ได้   

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด       ได้ ได้   
(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือ 
การเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล 

      ได้ ได้   
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ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 (๘) การอบหรือคั่วถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือ 
การเคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ 
โกโก้ หรือช็อกโกแลต 

      ได้ ได้   

(๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ่ี       ได้ ได้   
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้   ได้   ได้ ได้   

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ือง 
ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(6) การทําน้ํามันสกัด 

      

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

  

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ       ได้ ได้   
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง       ได้ ได้   

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทําน้ําแข็ง หรือ ตัด 
ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง 

       ได้   

15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ 

       
 
 

ได้ 
  

(2) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์  
กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสม
เป็นอาหารสัตว์ 

        ได้  

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี 
แอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําน้ําด่ืม 

 
 
 

ได้ 

  

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

  

(๒) การทําเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  ได้   ได้   ได้   
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซ่ึง 

มิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน 

      

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

  

(๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก    ได้       
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ    ได้       
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ       ได้ ได้   

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้
เป็นปุย ซ่ึงมิใช่เสื่อหรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติก 
หรือพรมน้ํามัน 

      ได้ ได้   
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ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การผลิตเชือก 

      
 
 

ได้ 
   

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน 
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้   ได้   ได้ ได้  เฉพาะซ่อมแซม 

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมิใช่ 
รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า 
จากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน 

 
 

ได้ 
 
 

  

 
 

ได้ 
 
 

  

 
 

ได้ 
 
 

 
 

ได้ 
 
 

  

(๒) การทําหมวก ได้   ได้   ได้ ได้   
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วย 
วิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

        

 
 

ได้ 
 

 

(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง 
บานประตู หรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร 

        ได้  

(3) การทําไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด         ได้  
(4) การทําฟอกไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้         ได้  
(5) การถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้         ได้  

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย 
ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา 

   ได้   ได้ ได้   

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือ 
ไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(1) การทําภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากไม้ และ
รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

        

 
 

ได้ 
 

 

(3) การแกะสลักไม้       ได้ ได้   
(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้         ได้  

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่มทําปก 
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

 
ได้ 
 

 
ได้ 
 

 
 

ได้ 
 

      

(2) การทําแม่พิมพ์โลหะ         ได้  
55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบื้องเคลือบ 

เคร่ืองปั้นดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา และรวมถึง 
การเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว 

      ได้ ได้   
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ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  
ผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

       

 
 

ได้ 
 

  

61 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้าและรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้
ดังกล่าว 

      ได้ ได้  
เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน 
หรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารท่ีทําจากโลหะ หรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว 

ได้   ได้   ได้ ได้  
เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

65 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซ่อมแซม 
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

      ได้ ได้  
เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร
สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว 

      ได้ ได้  
เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ํา 
เคร่ืองอัดอากาศหรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือ
ถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ือง
ประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ เคร่ืองล้าง ซัก 
ซักแห้งหรือรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่ง กําลังกล เคร่ืองยก 
ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) 
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือ
สําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว  

ได้   ได้   ได้ ได้  
เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับ
วิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองกระจายเสียง หรือเคร่ือง
บันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกคําบอก 
เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึก
แถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีท่ีได้บันทึก 
เสียงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือ 
ไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น 
ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวท่ีเกี่ยวข้อง (Semi – 
Conductor or Related Sensitive Semi – 
Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ (Fixed or 
Variable Electronic Capacitors or Condensers) 
เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป 
หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใชก้ับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว  

ได้   ได้      
เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลง  
สภาพรถยนต์หรือรถพ่วง 

   

 
 

ได้ 
 

  

 
 

ได้ 
 

  

 
 

เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยาน
สามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลง  
สภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 

ได้ 
 

 
 
 

ได้ 
 

 

 
 
 

เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน 
ท่ีขับเคล่ือนด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซ่ึงมิใช้จักรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้   ได้   ได้ ได้  
เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง 
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม  

 
 
 

ได้ 
 
 

  

 
 
 

ได้ 
 
 

     

 
 
 

เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม 

 
 
 
 



- ๘ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา 
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

 
 

ได้ 
 

  

 
 

ได้ 
 

  

 
 

ได้ 
 

   

(๒) การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก  
หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะท่ีมีค่า 

ได้   ได้   ได้    

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้   ได้   ได้    
85 โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วน

หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว 
ได้   ได้   ได้ ได้   

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ 
หรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๓) การทําเคร่ืองเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับ 
สําหรับการแสดง 

 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 

ได้ 
 

 
 
 

ได้ 
 

  

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิบ กระดุม 
ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา 
หรือกล้องสูบบุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี หรือ ไฟแช็ก 
(เฉพาะการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองหรือของชําร่วย) 

ได้   ได้   ได้ ได้   

(๕) การทําป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ือง
โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

ได้   ได้   ได้ ได้   

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ใน 
ลําดับใด 

      ได้    

91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(1) การบรรจุสินค้าท่ัวไป 

      ได้ ได้   

92 โรงงานห้องเย็น       ได้    
94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับ 

ใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว 
ได้   ได้   ได้    

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วย 
เคร่ืองยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ 
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือ 
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

  

 
 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 
 

ได้ 
 

 

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

  ได้   ได้   ได้  

(3) การพ่นสีกันสนิม ยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์      ได้   ได้  
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้   ได้   ได้    



- ๙ - 
 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 

โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก โรงงานจําพวก 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับ 
ท่ีทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ 
อัญมณี 

ได้   ได้   ได้    

97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด    ได้   ได้    
98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า 

เคร่ืองนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ 
ได้   ได้       

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก 
ทอง หรืออัญมณี 

 
 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 
 

ได้ 
 

  

 
 
 
 

ได้ 
 

   

 
 หมายเหตุ ลําดับท่ี หมายถึง ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  ได้ หมายถึง สามารถประกอบกิจการได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  โรงงานจําพวกท่ี หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


