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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด   

หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วง  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตําบลสันป่าม่วงว่าด้วยการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วง  
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลสันป่าม่วง  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันป่าม่วงและผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  

ขอ้ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันป่าม่วง  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วง  
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา   
ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้  
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๑๙๓  ซ่ึงอยู่ห่างจากถนนทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๐๔  ไปทางทิศเหนือ  ระยะ  ๓๐๐  เมตร  
และจดเส้นขนาน  ระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันออก  
ด้านตะวันออก  จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  
ตามถนนทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๐๔  และจดเส้นขนาน  ระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากถนนทางหลวงชนบท   
พย.  ๔๐๐๔  ทั้งสองฟาก  ด้านใต้  จากถนนทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๐๔  ไปทางทิศใต้  ระยะ  ๕๐๐  เมตร  
ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนาน  ระยะ  ๒๐๐  เมตร  
จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ฟากตะวันออกของถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓  ในเขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วง  ทั้งนี้ยกเว้นบริเวณที่  ๑ 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ด้านใต้  
ในระยะตั้งฉาก  ๔๐๐  เมตร  กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก  ด้านตะวันออก  
จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก  จากเส้นขนาน  ระยะ  ๔๐๐  เมตร  ด้านใต้  
จากถนนทางหลวงชนบท  พย.  ๔๐๐๔  ไปทางทิศใต้  ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ของถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  จากถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๙๓  ฟากตะวันตก  ทั้งนี้ยกเว้นบริเวณที่  ๑ 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วง  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๕) อาคารอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๖) อาคารเก็บสินค้า  อาคาร  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะ 

ในทํานองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้า  หรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า  หรืออุตสาหกรรม 
   (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๘) โรงซ้ือขาย  หรือเก็บเศษวัสดุ   
   (๙) โรงซ้ือขาย  หรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 
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   (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๕) อาคารอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๖) อาคารเก็บสินค้า  อาคาร  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะใน

ทํานองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้า  หรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้า  หรืออุตสาหกรรม  
   (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๘) โรงซ้ือขาย  หรือเก็บเศษวัสดุ   
   (๙) โรงซ้ือขาย  หรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
   (๑๐) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๑๑) อาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก  ค้าส่ง 
   (๑๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถวหรือบ้านแถว 
   (๑๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
จําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๕) อาคารอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๖) อาคารเก็บสินค้า  อาคาร  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะใน

ทํานองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้า  หรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม     
   (๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๘) โรงซ้ือขาย  หรือเก็บเศษวัสดุ   
   (๙) โรงซ้ือขาย  หรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
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   (๑๐) อาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก  ค้าส่ง 
   (๑๑) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถวหรือบ้านแถว 
   (๑๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ขอ้ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ก่อน  หรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  
แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาต  หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าม่วง  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมชาย  จินะ 

นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าม่วง 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอยา่งใด อยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(๑)  การตม้  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕)  การเก็บรักษาหรือลาํเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืช  ในไซโล  

      โกดงัหรือคลงัสินคา้ ได้

(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กลว้ยไม ้ หรือถัว่งอก ได้ ได้ ได้

(๙)  การร่อน  ลา้ง  คดั  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑)  การฟักไข่โดยใชตู้อ้บ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัว ์ซึ่งมิใช่สตัวน์ํ้า อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง 

 ดงัต่อไปนี้

(๑)  การฆ่าสตัว์ ได้

(๒)  การถนอมเนื้อสตัว ์ โดยวิธีอบ  รมควนั  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือ ได้ ได้ ได้ ได้

      ทาํให้เยอืกแขง็โดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง

(๓)  การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากเนื้อสตัว ์ มนัสตัว ์ หนงัสตัว ์หรือ ได้

      สารที่สกดัจากไขสตัวห์รือกระดูกสตัว์

(๖)  การลา้ง  ชาํแหละ  แกะ  ตม้  นึ่ง  ทอด  หรือบด สตัวห์รือส่วนหนึ่งส่วนใด ของสตัว์ ได้

(๗)  การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข่ เพื่อใชป้ระกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เคม็  ไข่เยีย่วมา้

     ไข่ผง  ไข่เหลวเยอืกแขง็  หรือไข่เหลวแช่แขง็ ได้ ได้ ได้

บริเวณที่ ๑

บญัชีทา้ยเทศบญัญตัิเทศบาลตาํบลสันป่าม่วง 

ลาํดบัที่
บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

ในทอ้งที่เขตเทศบาลตาํบลสันป่าม่วง  อาํเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖

บริเวณที่ ๒

 เรื่อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท

อาคารประเภท

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัวน์ํ้า อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๒)  การถนอมสตัวน์ํ้าโดยวิธีอบ  รมควนั  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือ

      ทาํให้เยอืกแขง็โดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง ได้ ได้

(๓)  การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากสตัวน์ํ้า หนงัหรือไขมนั สตัวน์ํ้า ได้

(๕)  การลา้ง  ชาํแหละ  แกะ  ตม้  นึ่ง  ทอด หรือบด สตัวน์ํ้า ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือผลไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั  พืชหรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะที่ผนึก

      และอากาศเขา้ไม่ได้ ได้ ได้

(๒)  การถนอมผกั พืช หรือผลไม ้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาํให้เยอืกแขง็

      โดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืชหรือหวัพืช อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(๑)  การสี ฝัด หรือขดัขา้ว ได้ ได้ ได้

(๓)  การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้

(๔)  การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้

(๖)  การปอกหวัพืชหรือทาํหวัพืชให้เป็นเส้น แวน่ หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํขนมปังหรือขนมเคก็ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้

(๓)  การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้ง เป็นเส้น เมด็ หรือชิ้น ได้ ได้ ได้

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

อาคารประเภท

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลาํดบัที่ หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าตาลซึ่งทาํมาจากออ้ย บีช หญา้หวาน 

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํนํ้าเชื่อม ได้ ได้

(๗)  การทาํนํ้าตาลจากนํ้าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนดหรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่ออ้ย ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชา  กาแฟ  โกโก ้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํใบชาแห้ง  หรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒)  การคัว่  บด หรือป่นกาแฟ  หรือการทาํกาแฟผง ได้ ได้

(๓)  การทาํโกโกผ้ง  หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทาํช็อกโกเลต  ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้

(๕)  การทาํเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้

(๖)  การทาํมะขามอดัเมด็  มะนาวอดัเมด็ หรือผลไมอ้ดัเมด็ ได้ ได้ ได้

(๗)  การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม ้หรือเปลือกผลไม ้หรือการเคลือบผลไม ้หรือ ได้ ได้ ได้

      เปลือกผลไมด้ว้ยนํ้าตาล

(๘)  การอบหรือคัว่ถัว่หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือเมล็ดผลไม ้

      (Nuts) ดว้ยนํ้าตาล  กาแฟ  โกโก ้หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้

(๑๐)  การทาํลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้

(๑๑)  การทาํไอศกรีม ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ
โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

อาคารประเภท

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

 หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๖)  การทาํนํ้ามนัสลดั ได้ ได้ ได้

(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้

(๘)  การทาํพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทาํนํ้าแขง็ หรือตดั ซอย บด หรือยอ่ยนํ้าแขง็ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์นํ้าอดัลม หรือนํ้าแร่ 

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํนํ้าดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔)  การทาํนํ้าแร่ ได้ ได้

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาสูบ  ยาอดั  ยาเส้น  ยาเคี้ยว หรือยานตัถุ์

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การอบใบยาสูบให้แห้ง  หรือการรูดกา้นใบยาสูบ ได้

(๓)  การทาํยาอดั  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง  หรือยาเคี้ยว ได้ ได้

(๔)  การทาํยานตัถุ์ ได้

หมายเหตุลาํดบัที่
โรงงานจาํพวกที่โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓บริเวณที่ ๒

อาคารประเภท

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอ เป็นเครื่องใชใ้นบา้น ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้

(๓)  การทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบ ได้ ได้ ได้

(๔)  การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถกัผา้  ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มดว้ยดา้ยหรือเส้นใย หรือฟอกยอ้มสี ได้ ได้ ได้

หรือแต่งสาํเร็จผา้ ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถกัดว้ยดา้ยหรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดว้ยวิธีทอ  สาน ถกั หรือผกูให้เป็นปุย  ซึ่งมิใช่เสื่อ

หรือพรมที่ทาํดว้ยยางหรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามนั ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก  ตาข่าย  แห หรืออวน อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การผลิตเชือก ได้ ได้

(๒)  การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วน

      หรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเทา้ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การตดัหรือเยบ็เครื่องนุ่งห่ม เขม็ขดั ผา้เช็ดหนา้ ผา้พนัคอ เนกไท หูกระต่าย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา้จากผา้หนงัสตัว ์ ขนสตัว ์ หรือวสัดุอื่น

(๒)  การทาํหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจาํพวกที่
ลาํดบัที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่

อาคารประเภท

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเทา้ หรือชิ้นส่วนของรองเทา้ ซึ่งมิไดท้าํจากไม ้ยางอบแขง็ ยางอดัเขา้รูป ได้ ได้ ได้ ได้

 หรือพลาสติกอดัเขา้รูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะร่อง หรือการแปรรูปไมด้ว้ยวิธีอื่นที่คลา้ยคลึงกนั ได้

(๒)  การทาํวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนา้ต่าง  บานหนา้ต่าง  บานประตู  หรือ

       ส่วนประกอบที่ทาํดว้ยไมข้องอาคาร ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจ้ากไมไ้ผ ่ หวาย  ฟาง  ออ้  กก  หรือผกัตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือไมก้๊อก อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจ้ากไม ้และรวมถึงชิ้นส่วนของ

       ผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้

(๒)  การทาํรองเทา้  ชิ้นส่วนของรองเทา้ หรือหุ่นรองเทา้จากไม้ ได้ ได้

(๓)  การแกะสลกัไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕)  การทาํผลิตภณัฑจ์ากไมก้๊อก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทาํเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม ้แกว้ ยางหรืออโลหะอื่น ได้

ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอดัเขา้รูป และรวมถึง

ชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว

โรงงานจาํพวกที่
ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๓บริเวณที่ ๒บริเวณที่ ๑

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

อาคารประเภท

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(๑)  การพิมพ ์การทาํแฟ้มเก็บเอกสาร การเยบ็เล่ม ทาํปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํแม่พิมพโ์ลหะ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาง อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํยางแผน่ในขั้นตน้จากนํ้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า ได้

(๒)  การหัน่ ผสม รีดให้เป็นแผน่ หรือตดัแผน่ยางธรรมชาติ  ซึ่งมิใช่การทาํในสวนยาง

      หรือป่า ได้

๕๕ โรงงานผลิตภณัฑ ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา 

และรวมถึงการเตรียมวสัดุเพื่อการดงักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนพลาสเตอร์ อยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๓)  การผสมซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลาย

      อยา่งเขา้ดว้ยกนั หรือการผสมซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

      หรือหลายอยา่งเขา้กบัวสัดุอื่น ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์โลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํผลิตภณัฑค์อนกรีต ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสม  ผลิตภณัฑย์ปิซัม่ หรือ

       ผลิตภณัฑป์ูนปลาสเตอร์ ได้ ได้

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท้ี่ทาํดว้ย

เหล็กหรือเหล็กกลา้ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือ

เครื่องใชด้งักล่าว ได้ ได้ ได้

บริเวณที่ ๓
ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๑

โรงงานจาํพวกที่

อาคารประเภท

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้

ภายในอาคารที่ทาํจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดงักล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างหรือ

ติดตั้ง อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๒)  การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒)  การตดั  พบั หรือมว้นโลหะ ได้ ได้

(๑๓)  การกลึง  เจาะ  ควา้น กดั ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต ์ เครื่องกงัหนั และ ได้ ได้ ได้ ได้

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต ์หรือเครื่องกงัหนัดงักล่าว

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ เครื่องทาํบญัชี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องจกัรสาํหรับระบบบตัรเจาะ เครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการคาํนวณชนิดดิจิตลั

หรือชนิดอนาลอ้ก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับปฏิบตัิกบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนั

หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่องพิมพด์ีด เครื่องชัง่ซึ่งมิใช่เครื่องชัง่ที่ใชใ้นห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ เครื่องอดัสาํเนาซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

อาคารประเภท

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้า เครื่องอดัอากาศหรือ ได้ ได้ ได้ ได้

ก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดบัไฟ ตูเ้ยน็หรือ

เครื่องประกอบตูเ้ยน็  เครื่องขายสินคา้อตัโนมตัิ เครื่องลา้ง ซกั ซกัแห้ง หรือรีดผา้

เครื่องเยบ็ เครื่องส่งกาํลงักล เครื่องยก ปั้นจัน่ ลิฟต ์บนัไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์

 รถพว่งสาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม รถยกซอ้นของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ 

สาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม หรือสาํหรับใชใ้นบา้น  แต่ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งไม่ใช้

พลงังานไฟฟ้า  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรหรือผลิตภณัฑท์ี่ระบุ ได้ ได้ ได้ ได้

ไวใ้นลาํดบัที่  ๗๐  เฉพาะที่ใชไ้ฟฟ้า  เครื่องยนตไ์ฟฟ้า  เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า

หมอ้แปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสบัหรือบงัคบัไฟฟ้า  เครื่องใชส้าํหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า  เครื่องส่งหรือจาํหน่ายไฟฟ้า  เครื่องสาํหรับใชบ้งัคบัไฟฟ้า  

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทย ุเครื่องรับโทรทศัน์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องกระจายเสียงหรือบนัทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง เครื่องบนัทึกคาํบอก

เครื่องบนัทึกเสียงดว้ยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบนัทึกแถบภาพ (วีดีทศัน์) แผน่เสียง 

เทปเหล็กที่ไดบ้นัทึกเสียงแลว้  เครื่องโทรศพัทห์รือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย  

เครื่องส่งวิทย ุ เครื่องส่งโทรทศัน์  เครื่องรับส่งสญัญาณหรือจบัสญัญาณ  เครื่องเรดาร์  

ผลิตภณัฑท์ี่เป็นตวักึ่งนาํหรือตวักึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวขอ้ง (Semi-Conductor or Related 

Sensitive Semi-Conductor Devices)คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได ้(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์

 และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาํหรับใชก้บัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดงักล่าว

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

อาคารประเภท

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํชิ้นส่วนพิเศษสาํหรับเรือหรือเครื่องยนตเ์รือ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต ์ จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้

 อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจกัรยานยนต์

       จกัรยานสามลอ้  หรือจกัรยานสองลอ้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับจกัรยานยนต ์ จกัรยานสามลอ้ หรือ

       จกัรยานสองลอ้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมลอ้เลื่อน ที่ขบัเคลื่อนดว้ยแรงคน

หรือสตัว ์ซึ่งมิใช่จกัรยานและรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์

ดงักล่าว ได้ ได้ ได้

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช ้หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใชใ้น

       ห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการชัง่ ตวง วดั หรือบงัคบัควบคุม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวดัเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวดัเวลา ได้ ได้

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓

อาคารประเภท

หมายเหตุ
โรงงานจาํพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออญัมณี 

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํเครื่องประดบัโดยใชเ้พชร พลอย ไข่มุก ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก 

      หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การทาํเครื่องใชด้ว้ยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตดั เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การเผาหรืออบพลอยหรืออญัมณีอื่น ๆ ได้ ได้

(๕)  การทาํดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น ๆ ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี

ดงักล่าว ได้ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น  เครื่องมือ หรือเครื่องใชท้ี่มิไดร้ะบุไว้

ในลาํดบัอื่น อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑)  การทาํเครื่องเล่น ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้

(๓)  การทาํเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดบัสาํหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทาํร่ม ไมถ้ือ ขนนก ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง

      โป๊ะตะเกียง หรือไฟฟ้า กลอ้งสูบยาหรือกลอ้งบุหรี่  กน้กรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕)  การทาํป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา้ 

       ตราโลหะหรือยางแม่พิมพล์ายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้

(๖)  การทาํแหคลุมผม  ชอ้งผม  หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓

อาคารประเภท

หมายเหตุ
โรงงานจาํพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงานจดัหานํ้า  ทาํนํ้าให้บริสุทธิ์ หรือจาํหน่ายนํ้าไปยงัอาคารหรือโรงงาน ได้

อุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(๑)  การบรรจุสินคา้ทัว่ไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเยน็ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเทา้หรือเครื่องหนงั ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้า สาํหรับใชใ้นบา้นหรือใชป้ระจาํตวั ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์ รถพว่ง จกัรยานสามลอ้  

จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง 

ดงัต่อไปนี้

(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้

(๒)  การซ่อมแซมรถพว่ง จกัรยานสามลอ้ จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยาน

       ดงักล่าว ได้ ได้

(๓)  การพน่สีกนัสนิม  ยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้

(๔)  การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทาํดว้ยเพชร พลอย ทองคาํ  

ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่ ๓

อาคารประเภท

หมายเหตุ
โรงงานจาํพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๘ โรงงานซกัรีด ซกัแห้ง ซกัฟอก รีด อดั หรือยอ้มผา้ เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสตัว์ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงลกัษณะของ

ผลิตภณัฑ ์หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑโ์ดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๓)  การลงรัก หรือการประดบัตบแต่งดว้ยแกว้  กระจก  มุก  ทอง หรืออญัมณี ได้ ได้

หมายเหตุ ลาํดบัที่                      หมายถึง     ลาํดบัที่ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

ได ้                           หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

โรงงานจาํพวก           หมายถึง     จาํพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

บริเวณที่ ๓
ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่

อาคารประเภท

หมายเหตุ


