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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลควนขันโดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลควนขัน  และนายอําเภอเมืองสตูล  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนขนั  เรื่อง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่
ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ   
ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านควนขัน 
ด้านตะวันออก จดคลองมําบัง  ฝ่ังตะวันตก 
ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑ 
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑ 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่โรงเรียนบ้านควนขัน  โรงเรียนบ้านนาลาน  โรงเรียนบ้านไทรงาม  มัสยิดนูรุล

เอียะห์ซาน  กูโบร์ปากีสถาน  องค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน  และชุมสายโทรศัพท์จังหวัดสตูล 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ   
(๑) ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อที่ จุด 

ซ่ึงอยู่ห่างจากจุดบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  และคลองมําบังฝ่ังตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เป็นระยะ  ๕๐  เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองมําบังฝ่ังตะวันตก   



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ด้านใต้ จดถนนสตูลธานี  ๑๑  ฟากเหนือ  และถนนอบจ.เทศบาลเมืองสตูล -  
บ้านนาลานฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือซ่ึงอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  บรรจบกับถนน  อบจ.เทศบาลเมืองสตูล - บ้านนาลาน  ไปทาง 
ทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อเป็นระยะ  ๑,๒๓๐  เมตร  กับจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏช่ือ  ซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือเป็นระยะ  ๑,๒๒๐  เมตร   

(๒) ด้านเหนือ จดถนน  อบจ.เทศบาลเมืองสตูล - บ้านนาลานฟากใต้  และถนน 
สตูลธานี  ๑๑  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองมําบังฝ่ังตะวันตก  เส้นตรงที่ลาก
ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตก  เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนเส้นตรง 
ที่ลากตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตก  ซ่ึงอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบุรีวานิช  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  และเส้นตรงที่ลากตามแนวถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏช่ือ  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากเหนือ  และกูโบร์ปากีสถาน 
 ด้านตะวันตก จดเสน้ตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  

ซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  เป็นระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏช่ือ  ซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน  อบจ.เทศบาลเมืองสตูล - บ้านนาลาน  เป็นระยะ  ๘๓๐  เมตร 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่มัสยิดบ้านไทรงาม   
(๒) ด้านเหนือ จดขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองมําบังฝ่ังตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๐๕๑ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศนูย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 
 “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ   
 ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองมําบังฝ่ังตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๑  

ในส่วนที่ตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือกับจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่ลากตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตก  ซ่ึงอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนบุรีวานิช  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน
สาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  และเส้นตรงที่ลากตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  เป็นระยะ  ๙๐๐  เมตร  
กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนขนั  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่

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

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานีบริการ  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษา 
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

   (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  สถานีบริการ  และห้องบรรจุก๊าซ  
สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึง 
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ซ่ึงเป็นประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) สถานที่บรรจุ ก๊าซ   สถานที่ เก็บก๊าซ   และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า  หรืออาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 
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   (๕) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

   (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
   (๑๑) โรงซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่าอาคารเก็บสินค้าประเภทอาคาร

ขนาดใหญ่  หรืออาคารเก็บสินค้าประเภทเก็บวัตถุอันตรายที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  

หรือชนิด  และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

   (๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๓) สถานที่บรรจุ ก๊าซ   สถานที่ เ ก็บก๊าซ  และห้องบรรจุ ก๊าซ   สําหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า  หรืออาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

   (๕) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

   (๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
   (๙) โรงกําจัดมูลฝอย 
   (๑๐) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
   (๑๑) โรงซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า 
   (๑๒) อาคารเก็บสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่  หรืออาคารเก็บสินค้าประเภท

เก็บวัตถุอันตรายที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔   

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
มูเร๊าะ  จิเบ็ญจะ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน 





-๑-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  

 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ได้

     ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน  ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ ได้ ได้ ได้ ได้

     ผลิตผลเกษตรกรรม

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา  อย่างใด

 อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ ได้

     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน  เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



-๒-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ได้ ได้
      เช่น  การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างดังต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
    (ไม่ใช้ฟืน  ขี้เลื่อย  แกลบ  เป็นเชื้อเพลิง) 

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือ ได้ ได้
      ไขมันสัตว์น้ํา(ไม่ใช้ฟืน  ขี้เลื่อย  แกลบ  เป็นเชื้อเพลิง)

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้
      (ไม่ใช้ฟืน  ขี้เลื่อย  แกลบ  เป็นเชื้อเพลิง)

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน ได้ ได้ ได้

      ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พชื หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง  ดอง หรือ ได้ ได้ ได้
      ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้



-๓-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๒)  การทําแป้ง ได้ ได้ ได้
(๓)  การป่นหรือบด  เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๕)  การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้
(๖)  การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น  แว่น  หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือ ได้ ได้
      พืชอื่นๆซึ่งมิใช่อ้อย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก้ ช็อกโกเลต หรือ
ขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒)  การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได้
(๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้
(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



-๔-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ได้ ได้ ได้
หรือย่อยน้ําแข็ง

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้

     (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 

น้ําอัดลมหรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

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

(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้

(๔) การทํายานัตถุ์ ได้



-๕-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ 

ใยหิน(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓)  การฟอก  ย้อมสี  หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ได้

(๔)   การพิมพ์สิ่งทอ  (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง) ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑)  การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้

(๒)  การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้

(๔)   การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      รวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

      (เฉพาะซ่อมแซม)

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      เนกไท  หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้า  หนังสัตว์

      ขนสัตว์  หรือวัสดุอื่น

(๒)  การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



-๖-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ได้

      ที่คล้ายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู  ได้

      หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  ได้ ได้ ได้

อ้อ  กก  หรือผักตบชวา

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ได้

แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรืเครื่องตบแต่ง 

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป  และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่มทําปก หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ตบแต่งสิ่งพิมพ์

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่  เครื่องสําอาง  หรือสิ่งปรุงแต่ง

ร่างกาย อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๓)  การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้

(๔)  การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้



-๗-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่ ได้
      การทําในสวนยางหรือป่า

(๒) การหั่น  ผสม  รีดให้เป็นแผ่น  หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ได้
      ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

(เฉพาะการทําผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผา

 และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว )

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้
เบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) 
รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ
จากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  ได้
      ผลิตภัณฑ์ยิปซัมหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ ได้

เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ 

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๒ โรงงานผลิตตบแต่ง ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ได้ ได้

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็น



-๘-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ

ก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

      (เฉพาะการทําส่วนประดับสําหรับก่อสร้างอาคาร)

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้

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

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ได้

เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ 

หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต  ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ ได้ ได้ ได้

ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ 

อุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร  ส่วนประกอบ หรือ

อุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้



-๙-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ได้ ได้
      ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์

(๒) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง  เครื่องคว้าน  ได้ ได้
      เครื่องเจาะ  เครื่องกัด(Milling  Machines)  เครื่องเจียน  
      เครื่องตัด (Shearing Machines)  หรือเครื่องไส

      (Shaping Machines) 

(๓) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วย ได้ ได้

      เครื่องยนต์หรือเครื่องขัด

(๔) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ ได้ ได้
      (Drop Forges or Forging Machines) 

(๕) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ  ได้ ได้

      เครื่องอัดโลหะหรือเครื่องดึงรีดโลหะ

(๖) การทํา  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด  ได้ ได้

      เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ  ได้ ได้

      เครื่องจับ(Jigs)สําหรับใช้กับเครื่องมือกล

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม(๑)ถึง(๗) ได้ ได้

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ

ใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์



-๑๐-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(Digital or Analog Computer or Associated Electronic Data

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ใน

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนา

ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องอัดอากาศ หรือก๊าซเครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ 

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขาย

สินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ 

เครื่องส่งกําลังกล  เครื่องยก  ปั้นจั่น  ลิฟต์ บันไดเลื่อน  รถบรรทุก  

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้ 

พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ ได้ ได้ ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า 

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้าเครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า 

เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง 

หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า 

หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า



-๑๑-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ   ได้ ได้ ได้ ได้
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ(วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป 

แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวทิยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ 

เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or  
Related Sensitive Semi -  Conductor Devices)คาปาซิเตอร์หรือ

คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors  or  Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคปหรือ

 เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์

 หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๓ โรงงานผลิต  ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจาก ได้ ได้ ได้
       เรือยาง

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้



-๑๒-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ได้ ได้

      หรือรถพ่วง

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ หรือ

จักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ  ได้ ได้ ได้ ได้

      จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

      (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับ ได้ ได้ ได้

เคลื่อน ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วน

ประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา  ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์  ได้ ได้ ได้ ได้

      วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง 

      ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)



-๑๓-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก หรือ

อัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้

      เงิน นาก หรืออัญมณี (โดยมีการควบคุมไนตรัสออกไซด์)

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้ ได้ ได้

      หรือโลหะที่มีค่า

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ

      เหรียญอื่น

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น (เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือ ได้ ได้ ได้ ได้
      ของชําร่วย)
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้
      พื้นเมืองหรือของชําร่วย)
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับ ได้ ได้ ได้ ได้
      การแสดง
(๔) การทําร่มไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง  ได้ ได้ ได้ ได้
      ตะเกียงโป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ 
      ก้นกรองบุหรี่หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณา ได้ ได้ ได้ ได้
      สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)



-๑๔-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้
หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  

รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ  

ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้
      ของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือ ได้ ได้ ได้
      ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

      (ไม่เกิน ๔ ล้อ)

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้



-๑๕-

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๓บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒
ลําดับที่

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

พรม หรือขนสัตว์ 

                     โรงงานจําพวกที่   หมายถึง  จําพวกโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  
หมายเหตุ     ลําดับที่  หมายถึง   ลําดับที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕ )  ตามออกตามความในพระราชบัญญติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕

                    


