
 หน้า   ๑๔ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ
มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําไดโ้ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์  และนายอําเภอเมืองนครปฐม   
จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลสนามจันทร์  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครนครปฐม 
  ด้านตะวันออก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
  ด้านใต้  จดคลองท่าผา - บางแก้ว  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

นฐ  ๕๐๒๑  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  และแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ด้านเหนือ   จดคลองราชพฤกษ์  ฝ่ังใต้ 
  ด้านตะวันออก   จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  

นฐ  ๕๐๒๑  และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย   
  ด้านใต้    จดคลองทา่ผา - บางแก้ว  ฝ่ังเหนือ 
  ด้านตะวันตก   จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
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ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด  

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกัน  
ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ทีใ่ช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงทีไ่ม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) อาคารอยู่อาศัยรวม  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
(๙) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๐) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๑) อาคารขนาดใหญ่ 
(๑๒) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน  

เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) สํานักงาน  เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๓๐๐  

ตารางเมตร 
(๑๔) คลังสินค้า  มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๕) อาคารเก็บสินค้า  มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๗) โรงกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๘) โรงผลิตหรือกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๙) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒๐๐  

ตารางเมตร 
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(๒๐) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่การสาธารณูปโภค  สําหรับอาคารสถาบันราชการ  
สถานศึกษา  สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยค้างคืนให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๕  เมตร  โดยให้วัดจากระดับ 
พื้นที่ดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร   

ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด  

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน  
ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

ทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) อาคารอยู่อาศัยรวม  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๙) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด   ที่ มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลัง 

เดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๐) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๑) อาคารขนาดใหญ่   
(๑๒) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน  

เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๑๓) สํานักงาน  เว้นแต่สํานักงานที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๓๐๐  

ตารางเมตร 
(๑๔) คลังสินค้า  มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๑๕) อาคารเก็บสินค้า  มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๑๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๗) โรงกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
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(๑๘) โรงผลิตหรือกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๙) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒๐๐  

ตารางเมตร 
(๒๐) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่การสาธารณูปโภค  สําหรับอาคารสถาบันราชการ  

สถานศึกษา  สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยค้างคืนให้มีความสูงได้ไม่เกิน  ๑๕  เมตร  โดยให้วัดจากระดับ 
พื้นที่ดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจกรรมนั้นก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมพร  ไทยอ่อน 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 



บัญชีทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท 

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม       
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช     ได้  
 (๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช     ได้  
 (๕)  การเก็บรกัษาหรือลําเลยีงพืช เมล็ดพืช หรือผลิต      ได้ 
 ผลจากพืชในไซโล โกดัง หรอืคลังสินค้า       
 (๖)  การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืชซึ่งมิใช่     ได้  
 เมล็ดพืชหรือหัวพืช       
 (๘)  การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้   ได้ ได้  
 (๙)  การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ได้   ได้ ได้  
 ของผลิตผลเกษตรกรรม       
 (๑๑)  การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ    ได้   
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้า       
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๒)  การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ     ได้ ได้  
 ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ       
 เหือดแห้ง       
 (๗)  การทําผลติภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็น ได้   ได้ ได้  
 อาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง        
 หรือ ไข่เหลวแช่เย็น       
๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้านม อย่างใด       
 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทํานมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเช้ือโดยวิธีการใด    ได้ ได้  
 วิธีการหน่ึง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์        
๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นํ้า อย่างใด       
 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๒)  การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง    ได้ ได้  
 ตากแห้งหรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรอืเหือดแห้ง       

 
 
 



-  ๒  - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๓)  การทําผลติภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสตัว์นํ้า    ได้ ได้  
 หนัง หรือไขมนัสัตว์นํ้า       
 (๕)  การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบด    ได้ ได้  
 สัตว์นํ้า       
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรอืผลไม ้       
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือ ได้   ได้ ได้  
 ผลไมแ้ละบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้       
 (๒)  การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ได้   ได้ ได้  
 ดอง หรือทําเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง       
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช       
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การส ีฝัด หรือขัดข้าว    ได้ ได้ ได้ 
 (๒)  การทําแป้ง    ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง       
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       

 (๑)  การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้   ได้ ได้  
 (๒)  การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้   ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลติภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด  ได้   ได้ ได้  
 หรือช้ิน       

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาลซึ่งทําจากอ้อย       
 บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน อย่างใด       
 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทํานํ้าเช่ือม    ได้   
 (๗)  การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าว    ได้   
 ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืนๆ ซึง่มิใช่อ้อย       

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้       
 ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ       
 หลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้   ได้   

 
 
 



-  ๓  - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒)  การค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง    ได้   
 (๕)  การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผง ได้   ได้   
 จากพืชอ่ืนๆ       
 (๖)  การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม ้ ได้   ได้   
 อัดเม็ด       
 (๗)  การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือ ได้   ได้ ได้  
 การเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํ้าตาล       
 (๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือ ได้   ได้ ได้  
 การเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยนํ้าตาล       
 กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต       
 (๑๐)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ได้   ได้ ได้  
 (๑๑)  การทําไอศกรีม ได้   ได้ ได้  

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ือง       
 ประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       
 ดังต่อไปน้ี       
 (๗)  การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ    ได้ ได้  
 (๘)  การทําพรกิป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง    ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทํานํ้าแข็ง หรือ  ได้   ได้  
 ตัด ซอย บด หรือย่อยนํ้าแข็ง       

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใด       
 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับ     ได้  
 สัตว์เลี้ยง       

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าด่ืม เคร่ืองด่ืมที่ไม่มี       
 แอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม หรือนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึง       
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทํานํ้าด่ืม ได้   ได้ ได้ ได้ 
 (๒)  การทําเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้   ได้ ได้ ได้ 

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอซึ่ง       
 มิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       

 
 
 



-  ๔  - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทําผลติภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้   ได้   
 (๒)  การทําถุงหรือกระสอบซึง่มิใช่ถุงหรือกระสอบ ได้   ได้   
 พลาสติก       
 (๓)  การทําผลติภัณฑ์ จากผ้าใบ ได้   ได้   
 (๔)  การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้   ได้   

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรือ       
 อวนอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๒)  การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห    ได้   
 หรืออวน และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของ       
 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว       

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกายซึ่งมิใช่       
 รองเท้า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ได้   ได้   
 ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า       
 จากผ้า หนังสตัว์ ขนสัตว์ หรอื วัสดุอ่ืน       
 (๒)  การทําหมวก ได้   ได้   

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย    ได้ ได้  
 ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา       

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ       
 (๑)  การพิมพ์ การทําแฟ้มเกบ็เอกสาร การเย็บเล่ม ได้   ได้   
 ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์       

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่อง    ได้   
 ป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา และรวมถึงการเตรียม       
 วัสดุเพ่ือการดังกล่าว       

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ       
 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑๓)  การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรอื เช่ือม    ได้   
 โลหะทั่วไป       

 
 
 
 



-  ๕  - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซอ่มแซม    ได้   
 เครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ       
 หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว       
 (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)       

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ือง    ได้   
 จักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และ       
 รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักร       
 ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)       

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ือง    ได้   
 สูบนํ้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เครื่อง       
 ปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ ตู้เย็น       
 หรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ       
 เครื่องล้าง ซัก ซักแห้งหรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่ง       
 กําลังกล เครื่องยก ป้ันจั่น ลฟิต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก       
 รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม       
 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ       
 ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่       
 ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วน       
 ประกอบหรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ดังกล่าว (ไม่มีการ       
 ชุบ หรือเคลือบ ผิวช้ินงานโดยใช้สารเคมี) (เฉพาะดัด       
 แปลงหรือซ่อมแซม)       

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน       
 นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง       
 ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ได้   ได้   
 ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี       
 (๒)  การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก ได้   ได้   
 หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะทีม่ีค่า       
 (๓)  การตัด เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรือ ได้   ได้   
 อัญมณ ี       

 
 
 



-  ๖  - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเล่น เครื่องมือ       
 หรือเคร่ืองใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน อย่างใด       
 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี       
 (๑)  ทําเคร่ืองเล่น ได้   ได้   
 (๒)  การทําเครื่องเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ    ได้   
 (๓)  การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับ ได้   ได้   
 สําหรับการแสดง       
 (๔)  การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซบิ กระดุม ได้   ได้   
 ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้อง       
 สูบยาหรือกล้องสูบบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือ ไฟแช็ก       
 (เฉพาะการผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมืองหรือของชําร่วย)       
 (๕)  การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือ ได้   ได้   
 เครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลาย       
 ฉลุ (Stencils)        
 (๗)  การทําผลติภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ใน    ได้   
 ลําดับใด       

๙๒ โรงงานห้องเย็น    ได้   
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง    ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับ    ได้   

 ใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว       
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วย       

 เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ       
 หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว       
 (๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ   ได้   ได้ 
 ส่วนประกอบของยานดังกล่าว       
 (๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยาน   ได้   ได้ 
 สองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว       

 
(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ 

ได้   ได้   

 
 
 
 



-  ๗  - 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับ ได้   ได้   
 ที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือ       
 อัญมณ ี       

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

๑๐๐ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste       
 Treatment Plant)       
 (๓)  การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก ได้   ได้   
 มุก ทอง หรืออัญมณ ี       

 
 
    หมายเหต ุ ลําดับที่  หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
   ได้  หมายถึง      สามารถประกอบกิจการได้ภายใต้บังคับของ 
           กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
   โรงงานจําพวกที่ หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรง 
 




