
 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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  องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางตีนเป็ด  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด  และนายอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด  เร่ือง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่   
ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ด้านเหนือ จดแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําบางปะกง  ฝั่งใต้  

คลองบางไผ่  ฝั่งใต้   
 ด้านตะวันออก จดแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟ   

สายตะวันออก  คลองบางไผ่  ฝั่งตะวันตก   
 ด้านใต้   จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  ด้านเหนือ  เส้นขนาน

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   
 ด้านตะวันตก   จดแนวเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านตะวันออก  ศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน่วยป้องกันและกําจัดศัตรูพืชที่  ๒  ฉะเชิงเทรา  สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  และที่ทําการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  ๑๘   

(๒) ด้านตะวันออก   จดแนวเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านตะวันตก   
 ด้านใต้   จดแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๔  (ตอนเลี่ยงเมือง) 



 หน้า   ๒๔ 
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 ด้านตะวันตก   จดแนวเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําบางปะกง   
ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ  คลองศาลเจ้าแม่อาเนี่ย  ฝั่งตะวันตก  และแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับริมฝั่งแม่น้ําบางปะกง  ฝั่งตะวันออก   

ทั้งนี้  ยกเว้นสํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
และโรงเรียนบ้านวนท่าแครง   

(๓) ด้านเหนือ   จดแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๔  (ตอนเลี่ยงเมือง)  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๑ 

 ด้านตะวันออก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๕  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้   จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  ด้านเหนือ  และเส้นขนาน

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําบางปะกง  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันตก   จดแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมฝั่งแม่น้ําบางปะกง   

ฝั่งตะวันออก   
ทั้งนี้  ยกเว้นวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
ด้านเหนือ    จดแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  

หมายเลข  ๓๐๔   
ด้านตะวันออก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  ด้านเหนือ   
ด้านใต้   จดแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๔  และแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา  ด้านเหนือ   
ด้านตะวันตก   จดแนวเขตกองพลทหารราบที่  ๑๑  (ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า)   
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด  ยกเว้น  

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๑ 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ   
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
(๗) โรงฆ่าสัตว์   
(๘) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร   
(๙) โรงกําจัดมูลฝอย   

(๑๐) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  จระเข้  หรือสัตว์ป่า   

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๔) อาคารอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม  ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง   
(๕) สถานสงเคราะห์หรือเลี้ยงเด็ก  เลี้ยงคนชรา  และรับเลี้ยงคนพิการ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่   
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๗) ห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถว   
(๘) ห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
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ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม  ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕   
และข้อ  ๖   

ข้อ ๘ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖   

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง  
การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อ 
บัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
เชาวน์  แสงพุ่ม 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด 



โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี
(๑)  การต้ม  นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้
(๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้
(๔)  การหีบหรืออัดฝ้าย  หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ได้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได้
     ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได้ ได้
     เกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด ได้
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์ ได้
     หรือหนังสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือ ได้
     ส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ได้ ได้
     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลาย อย่างดังต่อไปน้ี
(๑) การทํานมสดให้ไร้เช้ือ หรือฆ่าเช้ือ โดยวิธีการใดวีธีการหนึ่ง ได้ ได้
เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๒) การถนอมสัตว์น้ํา  โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือ ได้
     ไขมัน  สัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

  บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
    ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด   อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. ๒๕๕๗

บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓
ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช หรือผลไม้อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ ได้ ได้
     บรรจุในภาชนะท่ีผนึก และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การสี  ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ดหรือช้ิน ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากอ้อย  บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้
     หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ได้ ได้
     ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบ ได้ ได้ ได้
     ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือ
     ช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบ
อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด ได้ ได้ ได้
หรือย่อยน้ําแข็ง

บริเวณท่ี ๓
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

-๒-

ลําดับท่ี
บริเวณท่ี ๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เคร่ืองดื่มท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ ซึ่งมิใช่
เคร่ืองนุ่งหม่  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ เป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ได้ ได้ ได้ ได้
     และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ได้ ได้ ได้
     เนคไท หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์
     ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ได้
     ท่ีคล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง ได้
     บานประตู หรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง ได้ ได้
อ้อ  กก  หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

๓๗ โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้
แก้ว  ยาง  หรือโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

-๓-
บริเวณท่ี ๓บริเวณท่ี ๒



โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่มทําปก ได้ ได้
     หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้
     ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรือ ได้ ได้ ได้
เคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน หรือ ได้ ได้ ได้
เคร่ืองตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเป็น
ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน 
หรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต ์ ได้ ได้ ได้
เคร่ืองกังหัน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร ได้ ได้ ได้
สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเล้ียงสัตว์และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองคํานวณ ได้ ได้
เคร่ืองทําบัญชี เคร่ืองจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เคร่ืองจักร
สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล็อก หรือเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 
Data Processing Equipment or Accessories)   เคร่ืองรวม 
ราคาของขาย (Cash  Registers) เคร่ืงพิมพ์ดีด  
เคร่ืองช่ังซึ่งมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  
เคร่ืองอัดสําเนาซึ่งมิใช่เคร่ืองอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ  
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

-๔-

ลําดับท่ี



โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ํา ได้ ได้ ได้
เคร่ืองอัดอากาศหรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เคร่ืองโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น หรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น
เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ เคร่ืองล้าง ซัก  ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งกําลังกล เคร่ืองยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บนัไดเล่ือน
รถบรรทุก  รถแทรกแตอร์  รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใช้ใน
การอุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร หรือ ได้ ได้ ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์
ไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  เคร่ืองสับหรือ
บังคับไฟฟ้า  เคร่ืองใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เคร่ือเปล่ียนทางไฟฟ้า
เคร่ืองส่ง  หรือจําหน่ายไฟฟ้า เคร่ืองสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๗๒ โรงงาน ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ   เคร่ือง ได้ ได้
รับโทรทัศน์ เคร่ืองกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่น
แผ่นเสียง  เคร่ืองบนัทึกคําบอก  เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป
เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป
แม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว  เคร่ืองโทรศัพท์ หรือโทรเลขชนิด
มีสาย หรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่ง
สัญญาณ หรือจับสัญญาณ  เคร่ืองเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัว
กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวท่ีเกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้ 
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ 
หรือช้ินส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ ได้ ได้
     นอกจาก เรือยาง
(๒) การทําช้ินส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้

ลําดับท่ี

-๕-
บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคร่ืองเล่น  เคร่ืองมือ หรือเคร่ือง
ใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี
(๔) การทําร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซีป กระดุม ไม้กวาด  ได้ ได้ ได้
     แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กล้องยาสูบ หรือ
     กล้องบุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแช็ก

๙๐ โรงงานจัดหานํ้า  ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้
หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเคร่ืองหนัง ได้
๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้า หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้าน ได้

หรือใช้ประจําตัว
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์

รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ หรือส่วน ได้
     ประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือ ได้
     ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีทําด้วย ได้
เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ได้ ได้

พรม  หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดย
ไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๓) การลงรัก หรือการประดับ ตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก ได้
     ทอง  หรืออัญมณี

    หมายเหตุ         ลําดับท่ี               หมายถึง    ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                           ได้                   หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
                           โรงงานจําพวกท่ี   หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ลําดับท่ี
บริเวณท่ี ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

-๖-
บริเวณท่ี ๒




