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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านสาง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท   

ในท้องที่  เขตเทศบาลตําบลบ้านสาง  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านสาง  ว่าด้วยการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านสาง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลบ้านสาง  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านสาง  และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  จึงตราเทศบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านสาง  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านสาง   
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  (บ้านสางเหนือ - บ้านสันเวียงใหม่)  และเส้นขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบทหมายเลข  พย.  ๔๐๐๔  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับทางหลวงชนบทหมายเลข  พย.  ๔๐๐๔  ด้านใต้จดน้ําร่องสางฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  
๔๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบทหมายเลข  พย.  ๔๐๐๔   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือจดเขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วงด้านใต้  
ด้านตะวันออกจดแนวเขตกว๊านพะเยาฝ่ังตะวันตก  ด้านใต้จดเขตตําบลบ้านตุ่นด้านเหนือ  ด้านตะวันตก  
จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงชนบทหมายเลข  พย.  ๔๐๐๔  และทางหลวงชนบท  
หมายเลข  พย.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือจดเขตเทศบาลตําบลต๋อมด้านใต้  
ด้านตะวันออกจดแนวเขตเทศบาลเมืองพะเยาด้านตะวันตกเฉียงเหนือ  ด้านใต้จดเขตตําบลบ้านตุ่น 
ด้านเหนือ  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยาฝ่ังตะวันตก 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือจดเขตเทศบาลตําบลบ้านต๋อมด้านใต้  
ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแนวเขตกว๊านพะเยาฝ่ังตะวันตก  ด้านใต้จดเขตตําบล
บ้านตุ่นด้านเหนือ  ด้านตะวันตกจดแนวเขตกว๊านพะเยาฝ่ังตะวันตก 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้อง 
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) อาคารสําหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) อาคารอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) อาคารเก็บสินค้าหรือพักสินค้า  หรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม   

แต่ไม่หมายความรวมถึงการเก็บสินค้าหรือส่ิงของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๓) โรงซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๔) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้อง 

ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) อาคารสําหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม 
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(๗) อาคารสําหรับใช้เพื่อพาณิชยกรรม 
(๘) อาคารสําหรับใช้เพื่ออยู่อาศัย 
(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

(๑๐) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๑) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หอพัก  หรืออยู่อาศัยรวม 
(๑๒) อาคารเก็บสินค้าหรือพักสินค้า  หรือขนถ่ายสินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ

อุตสาหกรรม  แต่ไม่หมายความถึงการเก็บสินค้าหรือส่ิงของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๓) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
(๑๔) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๕) โรงซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
(๑๖) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทุกประเภท  ยกเว้น 

ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยหรืออัคคีภัย  สามารถก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมได้โดยความสูง
อาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และขนาดของอาคารต้องเท่าเดิม 

ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทุกประเภท  ยกเว้น 
ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยหรืออัคคีภัย  สามารถก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมได้โดยความสูง
และขนาดของอาคารตอ้งเท่าเดิม  และต้องเป็นไปดังนี้ 

(๑) หลังคา  กําหนดความลาดชันของหลังคาไม่น้อยกว่า  ๓๐  องศา 
(๒) สีหลังคา  กําหนดให้มีสีน้ําตาล  เทา  ขาว  หรือสีของวัสดุธรรมชาติ  หากใช้สีอ่ืน ๆ  

นอกเหนือจากที่กําหนด  อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๒๐   
(๓) สีภายนอกอาคาร  กําหนดให้เป็นโทนสีธรรมชาติตามวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  เช่น  สีอิฐ   

สีน้ําตาล  สีครีม  สีไข่ไก่  สีขาว  หรือสีของวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ  หากใช้สีอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนด  
อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๒๐ 

(๔) วัสดุประกอบอาคาร  กําหนดให้วัสดุก่อสร้างสําหรับงานภายนอกอาคารเป็นไม้หรือวัสดุ
ทดแทนไม้  หรือวัสดุทนไฟที่มีพื้นผิวคล้ายไม้  กรณีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร  ต้องมีวัสดุที่ใช้ตกแต่ง 
ปิดผิวผนังภายนอกอาคารเป็นไม้  หรือวัสดุที่มีลักษณะคล้ายไม้  ห้ามมิให้ใช้วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาวหรือ
สะท้อนแสง 

(๕) ลักษณะ  แบบ  รูปทรงของอาคาร  ให้มีลักษณะเป็นแบบหนึ่งแบบใดตามรูปแบบที่ 
เทศบาลตําบลบ้านสางกําหนด 

(๖) องค์ประกอบและส่วนประดับทางสถาปัตยกรรม  กําหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกลมกลืน
กับอาคารไม้เก่าที่เป็นเอกลักษณ์อาคารพื้นถิ่นดั้งเดมิและคงเหลืออยู่ในบริเวณนี้ 

(๗) อาคารที่มีระเบียงหรือส่วนของระเบียง  วัสดุที่ใช้ทําราวกันตกต้องเป็นไปไม้หรือวัสดุทดแทนไม้  
หรือวัสดุทนไฟที่มีพื้นผิวคล้ายไม้ 

(๘) ให้มีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๕  ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
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ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ถึงข้อ  ๗  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือ
เปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   
ถึงข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่กําหนดตามข้อ  ๔  ถึงข้อ  ๗  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ถึงข้อ  ๗ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่  
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดตอ่เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ทรงธิศักดิ์  ทพิย์คํา 

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสาง 





บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านสาง  
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท   

ในท้องท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านสาง  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี  ๑ 

โรงงานจ าพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ    
๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

   

(๒)  การกะเทาะ  เมล็ดหรือเปลือกเมล็ด    
(๕)  การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในโซโล  โกดัง  
หรือคลังสินค้า 

   

(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถ่ัวงอก    
(๙)  การร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม    
(๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ    

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับlสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ า  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การฆ่าสัตว์ 

   

(๒)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ ดอง  ตากแห้ง  หรือท าให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

ได้   

(๓)  การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์  หนังสัตว์  หรือสาร 
ที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

   

(๖)  การล้าง  ช าแหละ  แกะ  ต้ม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์ 

   

(๗)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง  หรือท าให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

   

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับlสัตว์น้ า  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๒)  การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือท าให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

   

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม้  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ
หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

   

(๒)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง  หรือท าให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

   

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้ ช็อกโกเลต  หรือขนมหวาน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

   



๒ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี  ๑ 

โรงงานจ าพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

(๑)  การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง 
(๒)  การค่ัว บด  หรือป่นกาแฟหรือการท ากาแฟผง    
(๓)  การท าโดโก้ผงหรือขนมจากโกโก้    
(๔)  การท าช็อกโกเลต  ช็อกโกเลตผง  หรือขนมช็อกโกเลต    
(๕)  การท าเก๊กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ     
(๖)  การท ามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเอ็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด    
(๗)  การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไมด้้วยน้ าตาล   

   

(๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)  หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ 
(Nuts)  ด้วยน้ าตาล  กาแฟ  โกโก ้ หรือช็อกโกเลต 

   

(๑๐)  การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี    
(๑๑)  การท าไอศกรีม    

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๖)  การท าน้ ามันสลัด 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๗)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้  
(๘)  การท าพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าน้ าแข็ง  หรือ ซอย  บด  หรือย่อยน้ าแข็ง    
๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  น้ าอัดลม  

หรือน้ าแร่  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท าน้ าดื่ม 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

(๒)  การท าเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์    
(๔)  การท าน้ าแร่ ได้   

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเส้น  ยาเคี้ยว  หรือยานัตถุ์  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ 

  
 

ได้ 

 

(๓)  การท ายาอัด  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง  หรือยาเค้ียว  ได้  
(๔)  การท ายานัตถุ์    ได้  

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม  อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท าผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 

   

(๒)  การท าถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก    
(๓)  การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ      
(๔)  การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ    

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย  หรือฟอกย้อมสี    



๓ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี  ๑ 

โรงงานจ าพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

หรือแต่งส าเร็จผ้า  ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรม

ที่ท าด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน 
   

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห หรืออวน   อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การผลิตเชือก 

   

(๒)  การผลิต  ประกอบ  หรือซ่อมแซมตาข่าย  แห  หรืออวน  และรวมถึงชิ้นส่วน
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
ได้ 

  

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย
ปลอดแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้า  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือวัสดุอ่ืน  

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 

(๒)  การท าหมวก ได้ ได้  
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ท าจากไม้  ยางอบแข็ง  ยางอัด

เข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเข้ารูป 
 

ได้ 
  

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การเลื่อย ไส  ซอย เซาะร่อง  หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

   

(๒ )  การท าวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าต่าง  บานประตู  หรือ
ส่วนประกอบที่ท าด้วยไม้ของอาคาร 

   

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือ
ผักตบชวา 

   

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท าภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้จากไม้  และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

   

(๒)  การท ารองเท้า  ชิ้นส่วนของรองเท้า  หรือหุ่นรองเท้าจากไม้    
(๓)  การแกะสลักไม้    
(๔)  การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้    
(๕)  การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก    

๓๗ โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว  ยางหรือโลหะอ่ืน
ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป  
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

   
 

ได้ 
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ 

(๑)  การพิมพ์  การท าแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ท าปก  หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 
 

ได้ 
  

(๒)  การท าแม่พิมพ์โลหะ    



๔ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี  ๑ 

โรงงานจ าพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

๔๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ ายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า 

   

(๒)  การหั่น  ผสม  รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การท า 
ในสวนยางหรือป่า 

   

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา  หรือเครื่องดินเผา 
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว 

   

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓)  การผสมซีเมนต์ ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเข้าด้วยกัน  หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน 

   

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

   

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ดังกล่าว 

   

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง 
ภายในอาคารที่ท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

   

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
(๒)  การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร 

   

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท าภาชนะบรรจุ   

   

(๑๒)  การตัด  พับ  หรือม้วนโลหะ    
(๑๓)  การกลึง  เจาะ  คว้าน  กัด  ไส  เจียน  หรือเชื่อมโลหะทั่วไป    

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องกังหันและ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

 
ได้ 

  

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค านวณ เครื่องท าบัญชี
เครื่องจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
หรืออุปกรณ์ ( Digital or Analog Computers or Asssociated Electronic Data 
Processing  Fquipment or Accessories )  เครื่องรวมราคาของขาย  (Cash 

 
 
 
 
 

 
 

 



๕ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี  ๑ 

โรงงานจ าพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดส าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ  และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 

ได้ 
๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า  เครื่องอัดอากาศ 

หรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม  เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ  เครื่องโปรยน้ าดับไฟ  
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น  เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  เครื่องล้าง  ซัก  
ซักแห้ง  หรือรีดผ้า  เครื่องเย็บ  เครื่องส่งก าลังกล  เครื่องยก  ปั่นจั่น  ลิฟต์ 
บันไดเลื่อน  รถบรรทุก  รถแทรกเตอร์  รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม  
รถยกซ้อนของ  (Stackers)  เตาไฟหรือเตาอบส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือส าหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

   

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหริอผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในล าดับที่  ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า  เครื่องยนต์ไฟฟ้า  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหม้อแปลง
แรงไฟฟ้า  เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า  เครื่องใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า  เครื่องเปลี่ยน
ทางไฟฟ้า  เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า  เครื่องส าหรับใช้บังคับไฟฟ้าหรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

   

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกค าบอก  
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป  เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ  (วีดิทัศน์) 
แผ่นเสียง  เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวิทยุ  เครื่องส่งโทรทัศน์  เครื่องรับสัญญาณหรือ
จับสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง 
(Semi – Conductor or Related  Sensitive Semi-Conductor Devices) 
คาปาซิเตอร์  หรือคอนเดนเซวอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ 
(Fixed  or Variable  Electronic Capacitors or Condensers)  เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอด
เอกซเรย์  และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนส าหรับใช้กับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ 

  

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี  หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง   

   

(๒)  การท าชิ้นส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ    
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ หรือจักรยาน

สองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ   

   

 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ หรือจักรยาน    



๖ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี  ๑ 

โรงงานจ าพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

สองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ   

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 

  

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท า  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง  ตวง  วัด หรือบังคับควบคุม   

   

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือ
เครื่องวัดเวลา 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมนี  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท า  เครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองค า  ทองขาว  เงิน   
นาก  หรืออัญมณี 

 
 
 

ได้ 

  

(๒)  การท าเครื่องใช้ด้วยทองค า  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออะไหล่ทอง  หรือโลหะมีค่า ได้   
(๓)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได้   
(๔)  การเผาหรืออบพลอยหรือัญมณีอ่ืน ๆ    
(๕)  การท าดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอ่ืน    

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบ เครื่องดนตรี  และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องดนตรีดังกล่าว 

   

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุ
ไว้ในล าดับอื่น  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การท าเครื่องเล่น 

   

(๒)  การท าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ    
(๓)  การท าเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับส าหรับการแสดง    
(๔)  การท าร่มไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม  ซิป  กระดุม  ไม้กวาด  แปรง  ตะเกียง
โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า  กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่  ก้นกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก 

   

(๕)  การท าป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่องโฆษณาสินค้าตราโลหะ
หรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ  (Stencils)  

ได้   

(๖)  การท าแหคลุมผม  ช้องผม  หรือผมปลอม    
๙๐ โรงงานจัดหาน้ า  ท าน้ าให้บริสุทธิ์  หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรือโรงงาน 

อุตสาหกรรม 
   

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การบรรจุสินค้าท่ัวไป   

   



๗ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณท่ี  ๑ 

โรงงานจ าพวกที่ 
๑ ๒ ๓ 

๙๒ โรงงงานห้องเย็น    
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว ได้   
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  รถพ่วง 

จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว  อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

   

(๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 

   

(๓)  การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์    
(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้   

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ท าด้วยเพชร  พลอย 
ทองค า  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี 

 
ได้ 

  

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด     

๙๘ โรงงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  พรม
หรือขนสัตว์ 

 
ได้ 

  

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ  
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
(๓)  การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก  ทอง  หรืออัญมณี 

 
 
 

ได้ 

  

 


