
 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ่อพลับ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เทศบาลตําบลบ่อพลับ  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ่อพลับ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   
จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ่อพลับ  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เทศบาลตําบลบ่อพลับ  
อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ่อพลับ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ   ติดต่อกับแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแค 
ด้านตะวันออก   ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๓๖  สายนครปฐม - ดอนตูม 
ด้านใต้    ติดต่อกับแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม   
ด้านตะวันตก   ติดต่อกับแนวเขตเทศบาลเมืองนครปฐม 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ   ติดต่อกับแนวเขตเทศบาลตําบลมาบแคและองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้อย 
ด้านตะวันออก   ติดต่อกับแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามควายเผือก  และองค์การ

บริหารส่วนตําบลธรรมศาลา 
ด้านใต้    ติดต่อกับแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
ด้านตะวันตก   ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๓๖  สายนครปฐม - ดอนตูม 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิดและ

จําพวกที่กําหนดดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน  
ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถานเว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
(๙) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๐) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๑) อาคารประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๒) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย

เนื้อสัตว์ 
(๑๓) โรงกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๔) โรงกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑๕) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๖) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะสุขที่มีพื้นที่อาคารทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๕๐๐  ตารางเมตร 
(๑๘) สํานักงานเว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๙) คลังเก็บสินค้าที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๒๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่การสาธารณูปโภค  สําหรับอาคารสถาบัน

ราชการสถานศึกษา  สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยค้างคืนให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๕  เมตร  โดยวัดจาก
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน  
ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถานเว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดมิ 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
(๙) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๐) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๑) อาคารประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๑๒) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๓) โรงกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๔) โรงกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑๕) โรงซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(๑๖) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๑๗) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะสุขที่มีพื้นที่อาคารทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๕๐๐  ตารางเมตร 
(๑๘) สํานักงานเว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๙) คลังเก็บสินค้าที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๒๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่การสาธารณูปโภค  สําหรับอาคารสถาบันราชการ
สถานศึกษา  สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยค้างคืนให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๕  เมตร  โดยวัดจากพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

ข้อ ๖ โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้  มีผลบังคับใช้ 
และยังประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน  อนุญาตให้ขยายพื้นที่โรงงานเฉพาะเพื่อใช้ในการผลิตได้ไม่เกินหนึ่งเท่า
ของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม  โดยพื้นที่โรงงานที่ขยายต้องเป็นพื้นที่ในที่ดินแปลงเดียวกัน 
หรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  และเจ้าของโรงงานเดิมเป็น 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดิน 
ที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
และการขยายพื้นที่โรงงานดังกล่าวต้องเป็นการประกอบกิจการตามโรงงานประเภทเดิม   

ข้อ ๗ โรงงานตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้หรือคลังสินค้าที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกหลัง
มากกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  จะต้องมีแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร  หรือถนนมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร  ที่จัดไว้เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก 
จากแปลงที่ดินนั้น  ไปสู่ถนนสาธารณะและให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์อย่างถนนสาธารณะ 

ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕ 

ข้อ ๙ บุคคลใดฝ่าฝืนข้อห้าม  ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ต้องได้รับโทษ  ตามมาตรา  ๖๕  แห่ง  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ข้อ ๑๐ อาคารท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจกรรมนั้นก่อน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ่อพลับเป็นผู้รักษาการตามเมศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ณรงค์เดช  สุระเสียง 

นายกเทศมนตรีตําบลบ่อพลับ 





บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ่อพลับ 
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เทศบาลตําบลบ่อพลับ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานพวกท่ี โรงงานพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใด     
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

      

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช  ได้   ได้  

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้  ได้   ได้  

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชไซโล 
โกดัง หรือคลังสินค้า 

 ได้   ได้  

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัว  ได้   ได้  

(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้หรือถั่วงอก ได้ ได้  ได้ ได้  

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้  ได้ ได้  

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้   ได้   

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้าอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                                                    
(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใสเ่กลือ ดอง ตากแห้ง 
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

ได้ ได้  ได้ ได้  

(๗) การทําผลติภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็น อาหาร เช่น  ไข่เค็ม 
ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือ ไข่เหลวแช่เย็น 

ได้ ได้  ได้ ได้  

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้านม อย่างใด อย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี (๑) การทํานมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเช้ือโดยวิธีการใด 
วิธีการหน่ึง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือ สเตอริไลส ์

ได้ ได้  ได้ ได้  

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นํ้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้                                                                           
(๒) การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง 

ได้ ได้  ได้ ได้  

(๓) การทําผลิตภัณฑ์ อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์นํ้า หนัง หรือไขมัน   
สัตว์นํ้า 

ได้ ได้  ได้ ได้  

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบด สัตว์นํ้า ได้   ได้   



                                                        -๒- 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานพวกท่ี โรงงานพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรอืผลไม ้อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                                                    
(๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือ ผลไม้และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

 
ได้ 

 
ได้ 
 

  
ได้ 

 
ได้ 

 

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทํา   
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ได้ ได้  ได้ ได้  

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                                              
(๑) การสีฝัด หรือขัดข้าว 

 
ได้ 

 
ได้ 

  
ได้ 

 
ได้ 

 

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้  ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                                                    
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก 

 
ได้ 

 
ได้ 

  
ได้ 

 
ได้  

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้  ได้ ได้  

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้  ได้ ได้  

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาลซึ่งทําจาก อ้อย บีช       
หญ้าหวาน หรอืพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไป                                                            
(๑) การทํานํ้าเช่ือม 

 

 
ได้ 

 

 
ได้ 

  

 
ได้

 
 

ได้

 

(๗) การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าวต้นตาลโตนด 
หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย 

ได้ ได้  ได้ ได้  

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือ
ขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

      

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้   ได้   

(๒) การค่ัว บด หรือ ป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้   ได้   

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผง จากพืชอ่ืน ๆ ได้   ได้   



                                                      -๓- 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานพวกท่ี โรงงานพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้   ได้   

๑๒ (๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม ้
หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํ้าตาล 

ได้ ได้  ได้ ได้  

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ
เมล็ดผลไม ้(Nuts) ด้วยนํ้าตาลกาแฟ หรือ ช็อกโกแลต

ได้ ได้  ได้ ได้  

(๑๐) การทําลกูกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้ ได้  ได้ ได้  

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้  ได้ ได้  

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบ
อาหารอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

      

(๗) การบดหรอืป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้  ได้ ได้  

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้  ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทํานํ้าแข็ง หรือ ตัด ซอย บด 
หรือย่อยนํ้าแข็ง

ได้ ได้  ได้ ได้  

๑๕ โรงงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างดังต่อไปน้ี 

      

 (๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง ได้ ได้  ได้ ได้  

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าด่ืม เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกฮอล์        

นํ้าอัดลม หรือนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี       

(๑) การทํานํ้าด่ืม ได้ ได้  ได้ ได้  

(๒) การทําเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้  ได้ ได้  

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

      

                                                        



-๔- 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานพวกท่ี โรงงานพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 

(๑) การทําผลติภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้   ได้   

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึง่มิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้   ได้   

(๓) การทําผลติภัณฑ์จากผ้าใบ ได้   ได้   

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้   ได้   

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรือ อวน อย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

      

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แหหรืออวน และ
รวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้   ได้   

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า    
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

      

(๑) การตัดหรอืเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ 
เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้า หนังสตัว์      
ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน 

ได้   ได้   

(๑)  การทําหมวก ได้   ได้   

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก 
หรือ ผักตบชวา

ได้ ได้  ได้ ได้  

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ        

 (๑)  การพิมพ์การทําแฟ้มเกบ็เอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือ    
ตบแต่ง สิ่งพิมพ์ 

ได้   ได้   

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่อง ป้ันดินเผา หรือ
เครื่องดินเผาและรวมถึงการเตรียม วัสดุเพ่ือการดังกล่าว

ได้   ได้   

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

      

 (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรอื เช่ือมโลหะทั่วไป ได้   ได้   

  



                                                          -๕- 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานพวกท่ี โรงงานพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซอ่มแซม เครื่องยนต์เครื่อง
กังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์ หรือ
เครื่อง กังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอ่มแซม) 

ได้   ได้   

๖๖ 
      

 

๗๐ 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรสําหรับใช้ 
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์และ รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ 
เครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม) 

ได้   ได้   

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า เครื่องอัด
อากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่อง ปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร่ือง
โปรยนํ้าดับไฟ  ตู้เย็น หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้างซัก ซักแหง้หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล 
เครื่องยก ป้ันจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทกุ รถแทรกเตอร์ รถพ่วง
สําหรับ ใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ
หรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือ สําหรับใช้ในบ้าน   
แต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ไม่มีการชุบ หรือเคลือบ 
ผิวช้ินงานโดยใช้สารเคมี) (เฉพาะแปลงหรือซ่อมแซม) 

ได้   ได้   

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรือ 
อัญมณี อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

      

(๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว 
เงิน นาก หรือ อัญมณี 

ได้   ได้   

 (๒) การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกําไลทอง 
หรือ โลหะที่มคี่า 

ได้   ได้   

 (๓) การตัด เจยีระไน หรือขดัเพชร พลอย หรือ อัญมณ ี ได้   ได้   

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือ เครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 

      

                                                   



-๖- 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานพวกท่ี โรงงานพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๑) ทําเคร่ืองเล่น ได้   ได้   
 (๒) การทําเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ได้   ได้   

 

(๓) การทําเคร่ืองเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับ           
สําหรับการแสดง 

ได้   ได้   

(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซปิ กระดุม ไม้กวาด
ตะเกียง โป๊ะหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องสูบบุหรี่ ก้นบุหรี่ 
หรือ ไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมืองหรือของชําร่วย) 

ได้   ได้   

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณา
สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

ได้   ได้   

(๗) การทําผลติภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด ได้   ได้   

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้  ได้ ได้  

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้  ได้ ได้  

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจําตัว 

ได้ ได้  ได้ ได้  

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  
รถพ่วงจักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

      

 (๑) ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ 
ของยานดังกล่าว 

 ได้   ได้  

 (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

 ได้   ได้  

 (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ ได้   ได้   

๙๖ 
 

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับ ที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี

ได้   ได้   

๙๘ 
 

โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่มห่ม 
พรม หรือขนสตัว์ 

ได้   ได้   



-๗- 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานพวกท่ี โรงงานพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้   ได้   

หมายเหตุ 
ลําดับที่  หมายถึง   ลําดับทีต่ามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
ได้  หมายถึง   สามารถดําเนินกิจการได้ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
โรงงานจําพวกที่  หมายถึง  จํานวนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


