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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนไก่ดี 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด 

หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลดอนไก่ดี  อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
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  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลดอนไก่ดี
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลดอนไก่ดี  และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนไก่ดี  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในเขต
เทศบาลตําบลดอนไก่ดี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
  ด้านเหนือ จดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  คลองเกาะโพธิ์  ฝ่ังตะวันตก  คลองยายสุข  

ฝ่ังใต้  คลองท่าเสา  ฝ่ังตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนสุคนธวิท  ถนนเทศบาล  ๔  
ฟากตะวันตก  และทางหลวงชนบท  สค.  ๒๐๕๖  (ถนนสายใยรัก)  ฟากใต้   

  ด้านตะวันออก จดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเดื่อ 
  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนสุคนธวิท 
  ด้านตะวันตก จดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
  ด้านเหนือ จดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  ถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันตก  

และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนสุคนธวิท 
  ด้านตะวันออก   จดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเดื่อ 
  ด้านใต้  จดทางหลวงชนบท  สค.  ๒๐๕๖  (ถนนสายใยรัก)  ฟากเหนือ  

ถนนเทศบาล  ๔  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนสุคนธวิท  คลองท่าเสา  
ฝ่ังตะวันตก  และคลองยายสุข  ฝ่ังเหนือ 

  ด้านตะวันตก จดคลองเกาะโพธิ์  ฝ่ังตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
  ด้านเหนือ จดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
  ด้านตะวันออก จดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเดื่อ 
  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนสุคนธวิท 
  ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๔   
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนสุคนธวิท 
  ด้านตะวันออก จดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเดื่อ 
  ด้านใต้  จดอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
  ด้านตะวันตก จดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
(๖) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๗) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
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(๕) สุสาน  และฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วย  สุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วย  สุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนสุสาน  หรือฌาปนสถาน  ที่มีอยู่เดิม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ 
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง

อาคารพาณิชกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
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(๖) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หรือหอพัก 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ห้ามบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ก่อนหรือในวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  
และข้อ  ๗ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตําบลดอนไก่ดีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออก   
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วิชัย  แตงเอ่ียม 
นายกเทศมนตรีตําบลดอนไก่ดี 



บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนไก่ด ี
เร่ือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 

ในพืน้ที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ 
โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

            

 

(๑)  การต้ม  นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช           ได้  

(๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช           ได้  
(๕)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืชในไซโล  โกดัง หรือ  
คลังสินค้า 

           ได้ 

(๘)  การเพาะเชื้อเห็ด  กล้วยไม้  หรือถั่วงอก       ได้   ได้ ได้  
(๙)  การร่อน  ล้าง  คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม 

         ได้ ได้  

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ          ได้   
๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่ง  

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การฆ่าสัตว์           

 
 
 

 
 

ได้ 
 (๒)  การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง 

หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง       ได้   ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ 

หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์           ได้  
 (๖)  การล้าง ชาํละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ของสัตว ์           ได้  
 (๗)  การทําผลิตภัณฑ์จากไข่  เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม  

ไข่เยี่ยวม้า  ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น 
 

ได้   
 

ได้   
 

ได้   
 

ได้ 
 

ได้  
๖ โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับสัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

อย่าง ดังต่อไป       
 
   

 
  

 
 

 (๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง หรือ
ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง       ได้   ได้ ได้  

 (๓) การทําภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา   หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา           ได้  
 (๕) การล้าง  ชําแหละ  แกะ  ต้ม  นึง่  ทอด หรือ บดสัตว์น้ํา           ได้  
๘ โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับผัก พืชหรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไป 
(๑)  การทําอาหารหรือเคร่ืองดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้ และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได ้    

 
 

ได้   

 
 

ได้   

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 

 (๒)  การถนอมผัก  พืช  ผลไม้  โดยวิธีกวน  ดอง  ตากแห้ง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง    ได้   ได้   ได้ ได้  

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือ หัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การสี  ฝัด  หรือขัดข้าว       

 
 

ได้   

 
 

ได้ 

 
 

ได้  
 (๓)  การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช          ได้ ได้  

(๔)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้   ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๖)  การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น  แว่น  หรือแท่ง ได้   ได้   ได้   ได้ ได้  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  ดงัต่อไปนี้ 
(๑)  การทําขนมปัง  หรือขนมเค้ก 

 
 

ได้   

 
 

ได้   

 
 

ได้ ได้  

 
 

ได้ 

 
 

ได้  
 



-๒- 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๒)  การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบกรอบ ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแห้งเป็นเส้น  เม็ด  หรือชิ้น    ได้   ได้   ได้ ได้  

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล  ซ่ึงทําจากอ้อย  บีช  หญ้า
หวาน  หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้             

 (๑)  การทําน้าํเชื่อม          ได้ ได้  
 (๗)  การทําน้าํตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนดหรือพืช

อ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย       ได้   ได้   
๑๒ โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับชา  กาแฟ  โกโก้  ช็อกโกแลต หรือ

ขนมหวาน  อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดงัต่อไปนี้ 
(๑)  การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง       

 
ได้   ได้ ได้  

 (๒)  การคั่ว  บดหรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง     ได้   ได้   ได้  
 (๓)  การทําโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๔)  การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผง หรือขนนจากช็อกโกแลต    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๕)  การทําเก็กฮวยผง  ขงิผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืนๆ    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๖)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๗)  การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้  หรือการเคลือบผลไม้

หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๘)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ

เมล็ดผลไม้ (Nuts) ดว้ยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก้หรือช็อกโกเลต    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๑๑) การทําไอศกรีม    ได้   ได้   ได้ ได้  

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้ 
(๖)  การทําน้าํมันสลัด ได้   ได้   ได้   ได้ ได้  

 (๗)  การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้   ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๘) การทําพริกป่น  พริกไทย หรือเคร่ืองแกง ได้   ได้   ได้   ได้ ได้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด  หรือย่อย 
น้ําแข็ง           ได้  

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดื่ม  เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
น้ําอัดลม  น้ําแข็ง หรือน้ําแร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทําน้าํดื่ม ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

 (๒)  การทําเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์           ได้  
 (๔)  การทําน้ําแร่       ได้ ได้  ได้ ได้  

๒๑ โรงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเส้น  ยาเคีย้วหรือยา
นัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้             

 (๑)   การอบใบยาสูบให้แห้ง  หรือการรูดก้านใบยาสูบ           ได้  
 (๓)  การทํายาอัด  ยาเส้น  ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว        ได้   ได้  
 (๔)  การทํายานัตถุ ์        ได้   ได้  

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอ  ซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่ง 
ห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้             

 (๑)  การทําผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  
 (๒)  การทําถุงหรือกระสอบ  ซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก    ได้   ได้   ได้ ได้  
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  
 (๔)  การตบแตง่หรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

 



 
 

-๓- 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๔ โรงงานถักผ้า  ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใยหรือฟอก  
ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า  ผ้าลูกไม้หรือเคร่ืองนุ่งห่ม  ที่ถักด้วยดา้ยหรือ
เส้นใย ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

๒๕ โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่
เส่ือหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามัน    ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก  ตาข่าย  แห หรืออวน อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้             

 (๑)  การผลิตเชือก       ได้   ได้ ได้  
 (๒)  การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึง

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     
 

  ได้   ได้ ได้  
๒๘ โรงงานประกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกาย  ซ่ึงมิใช่รองเท้าอย่างใด หรือ

หลายอย่างดังต่อไปนี้             
 (๑)  การตดัหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม  เข็มขัด  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพันคอ  

เนกไท  หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้า  หนังสัตว์  ขน
สัตว์ หรือวัสดุอ่ืน ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

 (๒)  การทําหมวก ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  
๓๓ โรงงานผลิตรองเทา้หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซ่ึงมิไดท้ํามาจากไม้       

ยางอบแข็ง  ยางอัดเข้ารูป  หรือพลาสติกอัดเข้ารูป    ได้   ได้   ได้ ได้  
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การเลื่อย  ไส  ซอย  เจาะรองหรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนที่
คล้ายคลึง            ได้ 

 (๒)  การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหน้าต่าง  บานหน้าตา่ง  บานประตู  
หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร            ได้ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  
กก  หรือผักตบชวา ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม่ก๊อกอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้             

 (๑)  การทําภาชนะบรรจุ  เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้จากไม้ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว            ได้ 
(๒)  การทํารองเท้า  ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้            ได้ 
(๓)  การแกะสลักไม้ ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  
(๔)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้            ได้ 

 (๕)  การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก    ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  
๓๗ โรงงานทาํเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว  

ยาง  หรืออโลหะอ่ืน  ซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือหรือเคร่ืองตบแต่งภายใน
อาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว            ได้ 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ 
(๑)  การพิมพ์  การพิมพ์เอกสาร  การเย็บเล่ม  การทําปก หรือตบแต่ง
ส่ิงพิมพ์ 

 
 

ได้   

 
 

ได้   

 
 

ได้ 

 
 

ได้  ได้ ได้  
 (๒)  การทําแม่พิมพ์โลหะ            ได้ 

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้             

 (๑)  การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การทําในสวน
ยางหรือป่า           ได้  

 (๒)  การห่ัน  ผสม  รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่
การทําในสวนยางหรือป่า           ได้  



 
-๔- 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองเคลือบ  เคร่ืองป้ันดินเผา  หรือ เคร่ืองดิน
เผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว    ได้   

 
ได้ 

 
ได้  

 
ได้ 

 
ได้  

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
(๓)  การผสมซีเมนต์  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้าด้วยกันหรือ การผสมซีเมนต์  ปูนขาวหรือปูน
ปลาสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน            

 
 
 
 

ได้ 
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้             
 (๑)  การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูน

ปลาสเตอร์            ได้ 
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองใช้

ที่ทําด้วยเหล็ก  หรือเหล็กกล้า  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ดังกล่าว ได้   ได้   ได้   ได้ ได้  

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแตง่  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือ เคร่ือง
ตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะ  หรือ โลหะเป็นส่วนใหญ่ และ
รวมถึงส่วนประกอบ หรือ อุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน หรือ เคร่ืองตบแต่ง
ดังกล่าว ได้   ได้   ได้   ได้ ได้  

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง  หรือ ติดตั้ง  อย่างใดอย่างหน่ึงหริอหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร          ได้ ได้  

๖๔ โรงงานประกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้             

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

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน  
และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหัน
ดังกล่าว       ได้ ได้  ได้ ได้  

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองคํานวณเคร่ือง
ทําบัญชี  เคร่ืองจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เคร่ืองจักรสําหรับใช้ในการ
คํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ือง (Data  Processing  
Equipment  or  Accessories) เคร่ืองรวมราคาขอขาย (Cash  
Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองชั่งซ่ึงมิใช่เคร่ืองชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์  เคร่ืองอัดสําเนาซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 
 
 

ได้   ได้ 
 

ได้  ได้ ได้  
๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ํา  เคร่ืองอัด

อากาศหรือก๊าซ  เคร่ืองเป่าลม  เคร่ืองเป่าหรือถ่ายเทอากาศ  เคร่ือง
โปรยนํ้าดับไฟ  ตู้เย็น  หรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น   เคร่ืองขายสินค้า
อัตโนมัติ  เคร่ืองล้าง  ซัก  ซักแห้ง  หรือรีดผ้า  เคร่ืองเย็บผ้า  เคร่ืองส่ง
กําลังกล  เคร่ืองยก  ป้ันจ่ัน  ลิฟต์  บันไดเล่ือน รถบรรทุก รถ
แทรกเตอร์  รถพ่วง   สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม  หรือสําหรับใช้ใน
บ้าน  แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
   ได้   ได้ ได้  

 
 
 



 
-๕- 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่   ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า  เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า  
หม้อแปลงไฟฟ้า  เคร่ืองสับหรือเคร่ืองบังคับไฟฟ้า  เคร่ืองใช้สําหรับ
แผงไฟฟ้า  เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟ้า  เคร่ืองส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า  
เคร่ืองสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า  หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า    

 
ได้   

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 

ได้  
๗๒ โรงงานประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเคร่ืองรับวิทยุ  เคร่ืองรับ

โทรทัศน์   เคร่ืองกระจายเสียง  หรือบันทึกเสียง  เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง  
เคร่ืองบันทึกคําบอก  เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป  เคร่ืองเล่นหรือบันทึก
แถบภาพ( วิดีทศัน์ ) แผ่นเสียง  เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว  
เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย  เคร่ืองส่งวทิยุ  
เคร่ืองส่งโทรทศัน์  เคร่ืองรับส่งสัญญาหรือจับสัญญา  เคร่ืองเรดาร์  
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวก่ึงตัวนาํชนิดไวที่เก่ียวข้อง  ( Semi – Conductor  
or  Related  Sensitiva  Semi - conductor) คาปาซิเตอร์  หรือ 
คอนเดนเซอร์อิเลคทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  ( Variable  
Electronic  Capacitors  or  Condensers )  เคร่ืองหรือหลอดเร
ดิโอกราฟ  เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์  
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเคร่ือง 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือ
ยาง    

 
 
 

ได้   

 
 
 

ได้   

 
 
 

ได้ ได้  
 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ    ได้   ได้   ได้ ได้  

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  หรือ
จักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดงัต่อไปนี้ 
(๑)  การสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต์   จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ    ได้   ได้   ได้ ได้  

 (๒)  การทําชิ้นส่วนพิเศษ  หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์  จักรยาน
สามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ    

 
ได้   

 
ได้   

 
ได้ ได้  

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมล้อเล่ือนที่ขับเคล่ือน
ด้วยแรงคน  หรือสัตว์  ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ หรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว        

 
 

ได้   

 
 

ได้ 

 
 

ได้  
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การทํา ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ
ควบคุม  ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของ
นาฬิกาหรือเคร่ืองวัดเวลา       ได้   ได้ ได้  

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี ้
(๑) การทําเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว 
เงิน นาก หรืออัญมณี ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

 (๒)  การทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง 
หรือโลหะที่มีค่า ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

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



 
-๖- 

 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืนๆ        ได้   ได้  
 (๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หรือ

เหรียญอ่ืนๆ            ได้ 
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองดนตรีดงักล่าว       ได้   ได้ ได้  
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น  เคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองใช้ที่

มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้             
 (๑) การทําเคร่ืองเล่น       ได้   ได้ ได้  
 (๒) การทําเคร่ืองเขยีนหรือเคร่ืองวาดภาพ       ได้   ได้ ได้  
 (๓) การทําเคร่ืองเพชรหรือพลอย หรือเคร่ืองประดับสําหรับการแสดง ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  
 (๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง 

ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือ กล้องบุหร่ี ก้นกรอง
บุหร่ี หรือไฟแช๊ก    ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

 (๕) การทําป้าย  ตรา  เคร่ืองหมาย  ป้ายติดของ  หรือเคร่ืองโฆษณา
สินค้า  ตราโลหะหรือยาง  แม่พิมพ์ลายฉลุ ( Stencils ) 

 
ได้   ได้   ได้ ได้  ได้ ได้  

 (๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม    ได้   ได้   ได้ ได้  
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําให้บริสุทธิ์  หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม            
 

ได้ 
๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้             
 (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป       ได้   ได้ ได้  

๙๒ โรงงานห้องเย็น    ได้   ได้   ได้ ได้  
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเคร่ืองหนัง ได้   ได้   ได้   ได้   
๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้า  หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  สําหรับใช้ในบ้านหรือ

ประจําวัน 
 

ได้   
 

ได้   
 

ได้   
 

ได้   
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง  

จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว  
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี ้
(๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต ์ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว      

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้   

 
 
 
 

ได้ 
 (๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ  หรือ

ส่วนประกอบของยานดังกล่าว      
 

ได้   
 

ได้   
 

ได้ 
 (๓)  การพ่นสีกับสนิมยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต ์            ได้ 

(๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต ์ ได้   ได้   ได้   ได้   
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวดัเวลา หรือเคร่ืองประดับที่ทําด้วยเพชร 

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้   ได้   ได้   ได้   
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด          ได้ ได้  
๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า  เคร่ืองนุ่งห่ม  

พรม  หรือขนสัตว์ 
 

ได้   
 

ได้   
 

ได้ 
 

ได้  
 

ได้ 
 

ได้  
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง 
หรืออัญมณี ได้   ได้   ได้   ได้   

 
 



 
-๗- 

 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๔ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๐๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเกลืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้             

 (๓) การบดหรือป่นเกลือ       ได้   ได้ ได้  
 (๔) การทําเกลือให้บริสุทธิ์            ได้ 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยก หรือฝังกลบส่ิงปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะ และคุณสมบัตติามที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕            ได้ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้
แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถดุิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม            ได้ 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ 
ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เคร่ืองมือที่อาศยั
แหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ 
แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี ้ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก 
หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล            ได้ 

หมายเหต ุ ลําดบัที ่ หมายถึง ลําดบัทีต่ามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ได ้ หมายถึง สามารถดาํเนินกจิการได้ในส่วนของการใช้ประโยชน์ทีด่ินเพ่ือกิจการอื่น 
  โรงงานจําพวกที ่ หมายถึง จํานวนโรงงานตามพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 




