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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน  และนายอําเภอตากใบ  จึงออกข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน  เร่ือง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลไพรวัน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมระดับเมืองหรือผังเมืองรวม
ระดับชุมชนในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้   
  “บริเวณท่ี  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒  

มีรายการดังต่อไปนี้ 
  (๑.๑) ด้านเหนือ จดริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  

ฟากเหนือ  และฟากใต้  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  บรรจบกับริมฝั่ง 
คลองน้ําแบ่ง  ฝั่งตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  
เป็นระยะ  ๕,๗๐๐  เมตร   
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    ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔ 

    ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอตากใบ  กับอําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

    ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนบ้านสะปอม  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  
บางส่วน 

  (๑.๒) ด้านเหนือ จดถนนสายบ้านตาบา - บ้านคลองน้ําแบ่ง  ฟากใต้   
    ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไพรวัน   

กับตําบลศาลาใหม่  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
    ด้านใต้  จดริมฝั่งแม่น้ําตากใบ  ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสายบ้านกูบู - บ้านคลองน้ําแบ่ง  ที่

จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายบ้านกูบู - บ้านคลองน้ําแบ่ง  บรรจบกับถนนสาธารณะ  ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือ  ตามแนวถนนสายบ้านกูบู - บ้านคลองน้ําแบ่ง  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  “บริเวณท่ี  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๔  
มีรายการดังต่อไปนี้ 

  (๒.๑) ด้านเหนือ จดริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
    ด้านตะวันออก จดริมฝั่งคลองน้ําแบ่ง  ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากเหนือ   
    ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  บรรจบกับริมฝั่งคลองน้ําแบ่ง   
ฝั่งตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  เป็นระยะ  
๕,๗๐๐  เมตร 

    ทั้งนี้  ยกเว้นศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส  และสถานีบํารุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 
  (๒.๒) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากใต้    
    ด้านตะวันออก จดกับริมฝั่งคลองน้ําแบ่ง  ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําบางนรา  แปลงที่  ๒  

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
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    ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างอําเภอตากใบ  กับอําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

   ทั้งนี้  ยกเว้นเรือนจําชั่วคราวโคกกระดูกหมู  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  (งานป่าไม้)  และป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าโคกไม้เรือ  และป่าไม้ถาวร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าโคกไม้เรือ 

  (๒.๓) ด้านเหนือ จดถนนบ้านกูบู - บ้านคลองน้ําแบ่ง  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไพรวัน   

กับตําบลศาลาใหม่  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
    ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากเหนือ  

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกูบู   
    ด้านตะวันตก จดถนนสายบ้านกูบู - บ้านคลองน้ําแบ่ง  ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนบ้านกูบู  โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน  องค์การบริหารส่วนตําบล

ไพรวัน  และบริเวณที่  ๑.๒ 
  (๒.๔) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๘๔  ฟากใต้   

และโรงเรียนบ้านไพรวัน   
    ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไพรวัน   

กับตําบลศาลาใหม่  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
    ด้านใต้ จดริมฝั่งแม่น้ําบางนรา  ฝั่งเหนือ  และฝั่งตะวันตก  

และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าลุ่มน้ําบางนรา  แปลงที่  ๒  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

     ด้านตะวันตก  จดริมฝั่งคลองน้ําแบ่ง  ฝั่งตะวันออก 
   ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนวัดทรายขาว  โรงเรียนบ้านตอหลัง  ศูนย์เพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไพรวัน  วัดทรายขาว  วัดคันธาริการาม   
วัดท่ามะปราง  และป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าโคกไม้เรือ  และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ป่าโคกไม้เรือ 

  “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณที่มีรายการดังต่อไปนี้ 
   ด้านเหนือ จดริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลไพรวัน   

กับตําบลศาลาใหม่  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
   ด้านใต้ จดถนนสายบ้านกูบู - บ้านคลองน้ําแบ่ง  ฝั่งเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดริมฝั่งคลองน้ําแบ่ง  ฝั่งตะวันออก 
  “บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณที่มีรายการดังต่อไปนี้ 
   ด้านเหนือ จดริมฝั่งแม่น้ําบางนรา  ฝั่งใต้ 
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   ด้านตะวันออก จดริมฝั่งแม่น้ําบางนรา  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดริมฝั่งแม่น้ําบางนรา  ฝั่งเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดริมฝั่งแม่น้ําบางนรา  ฝั่งตะวันออก 
   ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  

ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัด 

น้ําเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

   (๒) คลังน้ํามันหรือสถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
นกนางแอ่น  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

   (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
   (๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๗) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
   (๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงบําบัดน้ําเสียรวม 

ของชุมชน  หรือโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้   
   (๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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   (๓) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่ 
   (๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๖) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
   (๗) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
   (๒) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  

นกนางแอ่น  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
   (๓) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความ

รวมถึงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารสูง  หรือขนาดใหญ่ 
   (๕) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
   (๗) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
   (๘) คลังน้ํามันหรือสถานที่เก็บรักษาน้ํามันที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
   (๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัด 

น้ําเสียรวมของชุมชน 
   (๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๓) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๔) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๕) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
   (๖) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามขอ้บัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไพรวันรักษาราชการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
มูหะอะมิง  มาแอ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน 



๑

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํานมอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี

      

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง เช่น 

การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืช  อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้  ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้นเม็ดหรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา   กาแฟ   โกโก้ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บดหรือย่อย

น้ําแข็ง  (เฉพาะน้ําแข็งหลอด/ยูนิต/อนามัย)

ได้ ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง   

ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในพ้ืนท่ี

บริเวณฟาร์มปศุสัตว์)

ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม 

หรือน้ําแร่  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน  เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลไพรวัน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  พ.ศ.  ๒๕๕๗

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๒

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึงชิ้นส่วน

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ท่ีคล้ายคลึงกัน ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู

หรือส่วนประกอบท่ีทํา ด้วยไม้ของอาคาร

ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ

อโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติก

อัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

(Pesticides) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

อินทรีย์  สารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ท่ีทําจากวัตถุหรือวัสดุธรรมชาติ)

ได้

 (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ยหรือสารป้องกัน หรือกําจัด

ศัตรูพืชหรือสัตว์  (เฉพาะปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์  สารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช

หรือสัตว์ท่ีทําจากวัตถุหรือวัสดุธรรมชาติ)

ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดิน

เผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว (เฉพาะการทําผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว)

ได้ ได้ ได้

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ  กระเบื้อง  หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  เบ้าหลอมโลหะ 

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอด

ปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

ได้ ได้

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์   ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี



๓

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียง

หรือระบบท่อลม

ได้

(๓) การผสมซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย

อย่างเข้าด้วยกันหรือการผสมซีเมนต์   ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใด

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือ

ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ (เฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม)

ได้ ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ีทําด้วย

เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ได้ ได้

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้ ได้

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือ

ติดตั้ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องกังหัน  และ

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

(เฉพาะดัดแปลง หรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้ ได้



๔

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกร

รมหรือการเลี้ยงสัตว์และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

 (เฉพาะดัดแปลง หรือซ่อมแซม) โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม

เครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักร

สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 

Computers or Associated  Electronic Data Processing Equipment 

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา

ซ่ึงมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง หรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ

หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  

ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง 

หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อน ของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ใน

บ้าน  แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใข้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง หรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้

ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า  เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  หม้อ

แปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า  เครื่อง

เปลี่ยนทางไฟฟ้า  เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  (เฉพาะดัดแปลง หรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้



๕

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ 

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก 

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) 

แผ่นเสียง แถบแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ  เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสญัญาณ

หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงชนิดไว

ท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor

Devices) คาปาวิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือ

เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or 

Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟเครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรอืเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่ีไม่ได้ระบุไว้

ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง 

(เฉพาะการซ่อมแซม  ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ)

ได้ ได้ ได้

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า

หรือกระเช้าไฟฟ้า (เฉพาะดัดแปลง หรือซ่อมแซม)

ได้ ได้

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศยาน

หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์  (เฉพาะดัดแปลงซ่อมแซม  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ได้ ได้

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อนด้วยแรงคน

หรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว  (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้



๖

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ท่ีใช้

ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง  ตวง วัด หรือบังคับควบคุม   

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

ได้ ได้ ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร   พลอย  ทอง  เงิน  นาก หรืออัญมณี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา ทองขาว   เงิน  

นาก หรืออัญมณี

ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นากหรือกะไหล่ทอง

หรือโลหะท่ีมีค่า
ได้ ได้ ได้

(๓) การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอ่ืน ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเล่น  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ท่ีมิได้ระบุ

ไว้ในลําดับอ่ืน  อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๔) การทําร่ม  ไม้ถือขนนก  ดอกไม้เทียม  ซิป กระดุม  ไม้กวาด แปรง  ตะเกียง

  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้า  ตรา

โลหะ หรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม

ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย

อย่างดังต่อไปน้ี
 (๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้

(๒) การบรรจุก๊าซ ได้
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี



๗

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน

ดังกล่าว

ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบ

ของยานดังกล่าว

ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําด้วยเพชร พลอย   

ทองคํา   ทองขาว   เงิน   นาก  หรืออัญมณี

ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด   ซักแห้ง   ซักฟอก   รีด   อัด   หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม   พรม  

 หรือขนสัตว์

ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ   ลําดับท่ี             หมายถึง       ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                    ได้              หมายถึง        สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

           โรงงานจําพวกท่ี       หมายถึง        จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน




