
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง 
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามกอ่สร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทบักวาง  อ าเภอแก่งคอย  จังหวดัสระบุร ี (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  ๒๕65 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง   เรื่อง  ก าหนดบริเวณ   
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง   
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  พ.ศ.  2557  เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองทับกวาง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทับกวางและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง  เรื่อง  ก าหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง   
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕65” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง  
จังหวัดสระบุรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง  เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง   
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง   
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้บัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
สมหมาย  แดงประเสรฐิ 

นายกเทศมนตรเีมืองทับกวาง 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๖
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม  น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  โกดัง   

     หรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ า อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

(๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือท าให้เยือกแข็ง 

     โดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์  มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารท่ีสกัด

     จากไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์ ได้ ได้

(๖) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้

(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น  

    ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้ ได้ ได้

     

ได้ ได้

ได้

๔

ได้ ได้

ได้

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง
เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องท่ีเขตเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕65

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก  พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะท่ีผนึก
     และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดองหรือท าให้เยือกแข็ง
     โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี
(๑) การสี  ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้  ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  ได้
(๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  ได้
(๖) การปอกหัวพืชหรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้  ได้ ได้ ได้  ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้  
(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้  
(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาลซ่ึงท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนท่ีให้
ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าน้ าเช่ือม ได้  ได้  ได้
(๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด
     หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้ ได้ ได้

ได้ ได้ ได้
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ 

(๓) การท าโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท าช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้

(๕) การท าเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้

(๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
     ด้วยน้ าตาล ได้ ได้ ได้
(๘) การอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ 
     (Nuts) ด้วยน้ าตาล  กาแฟ  โกโก้  หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้
(๙) การท าหมากฝร่ัง ได้ ได้ ได้
(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๖) การท าน้ ามันสลัด ได้ ได้ ได้ 

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้

(๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์
(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว์ กระดูกสัตว์ 
     ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ ได้

ได้ ได้
๑๕

๑๒
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าอัดลม หรือน้ าแร่ 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การท าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้
(๔) การท าน้ าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน  ได้

(๒) การท าถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก  ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ  ได้
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยส่ิงทอ  ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใยหรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส าเร็จผ้า 
ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้

๒๕ โรงงานผลิตเส่ือหรือพรมด้วยวิธีทอ  สาน  ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เส่ือหรือพรม
ท่ีท าด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน ได้
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การผลิตเชือก ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน 
     และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมิใช่รองเท้า 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ 
      เนคไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ 
      หรือวัสดุอ่ืน ได้
(๒) การท าหมวก

 ได้

๒๖
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป 
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ได้ ได้
(๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ

  ท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร ได้ ได้
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ  กก หรือผักตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ และรวมถึงช้ินส่วนของ
     ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้
(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้
(๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้
(๕) การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้

๓๗ โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว  ยาง  หรืออโลหะอ่ืน
ซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม ท าปก 
     หรือตบแต่งส่ิงพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา 
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ือง หรือท่อส าหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบ้ือง
ประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ
หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๑
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึง

 หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน ได้ ได้
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ได้  ได้

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว ได้

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร
ท่ีท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว ได้

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดต้ัง 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพานประตูน้ า ถังน้ า หรือปล่องไฟ ได้
(๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท าภาชนะบรรจุ  ได้ ได้
(๑๒) การตัด  พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการกสิกรรม
หรือการเล้ียงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๕๘
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวณ เคร่ืองท าบัญชี เคร่ืองจักร
ส าหรับระบบบัตรเจาะ เคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก
หรือเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing 
Equipment or Accessories)  เคร่ืองรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด
เคร่ืองช่ังซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เคร่ืองอัดส าเนาซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดเคร่ืองช่ัง ซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เคร่ืองอัดส าเนาซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดส าเนา
ด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าเคร่ืองอัดอากาศหรือก๊าซ
เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยน้ าดับไฟ ตู้เย็น
หรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ เคร่ืองล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า
เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งก าลังกล เคร่ืองยก ป้ันจ่ัน ลิฟต์ บันไดเล่ือน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์
รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
ส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือส าหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้ใน
ล าดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า 
เคร่ืองสับหรือบังคับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟ้า
เคร่ืองส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เคร่ืองส าหรับใช้บังคับไฟฟ้าหรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ได้ ได้
โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ  เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองกระจาย
เสียงหรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกค าบอก เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป หรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกค าบอก เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป
เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว
เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทัศน์
เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงน าหรือตัวก่ึงน า
ชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือช้ินส่วนส าหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้ ได้

๗๒
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเล่ือนท่ีขับเคล่ือนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในห้องทดลอง 
     หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่ัง  ตวง  วัด หรือบังคับควบคุม ได้

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงินนาก หรืออัญมณี 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี
(๑) การท าเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก 
     หรืออัญมณี
(๒) การท าเคร่ืองใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะท่ีมีค่า ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ได้
(๕) การท าดวงตราหรือเหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอ่ืน ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว ได้ ได้
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น  เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ใน 

ล าดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๔) การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง
     หรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแซ็ก
(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของหรือเคร่ือง โฆษณาสินค้า ตราโลหะ
       หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดต้ังบนหลังคา
      ดาดฟ้า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมี
      ขนาดก าลังการผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000
      กิโลวัตต์

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้ได้

ได้ได้ได้ ได้

๘๐

 ๘๑
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า  ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้(2) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น
ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้  ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้า หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว ได้ ได้  ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบ

     ของยานดังกล่าว ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีท าด้วยเพชร พลอย ทองค า 

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือย้อมผ้า  เคร่ืองนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

 ดังต่อไปน้ี

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสีย

จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้

หมายเหตุ ล าดับท่ี          หมายถึง  ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้                หมายถึง  สามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

โรงงานจ าพวก  หมายถึง  จ าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๐๐


