
 หนຌา   ํ์๓ 
ลม   ํ๏ํ   ตอนพิศษ   ๕ํ   ง ราชกิจจานุบกษา ๏์   พฤษภาคม   ๎๑๑๓ 
 

 

ขຌอบัญญติัองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ 
รืไอง  กําหนดบริวณหຌามกอสรຌาง  ดัดปลง  หรือปลีไยนการ฿ชຌอาคารบางชนิด  หรือบางประภท 
฿นขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  อําภอมืองนครราชสีมา  จงัหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.  ๎๑๑๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๕  วรรคสอง  หงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๎๑๎๎  
ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับทีไ  ๎)  พ.ศ.  ๎๑๏๑  อันป็นกฎหมายทีไมี
บทบัญญัติบางประการกีไยวกับการจํากัดสิทธิละสรีภาพของบุคคล  ซึไงมาตรา  ๎๕  ประกอบกับ 
มาตรา  ๏๎  มาตรา  ๏๏  มาตรา  ๐ํ  มาตรา  ๐๎  ละมาตรา  ๐๏  ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  
บัญญัติ฿หຌกระทําเดຌดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย  ละมาตรา  ๓ํ  หงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลละองค์การบริหารสวนตําบล  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติสภาตําบลละองค์การ
บริหารสวนตําบล  (ฉบับทีไ  ๑)  พ.ศ.  ๎๑๐๒  องค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดยความหในชอบ
ของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ละนายอําภอมืองนครราชสีมา  จึงตราขຌอบัญญัติเวຌ  
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ขຌอบัญญัตินีๅรียกวา  “ขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  รืไอง  กําหนด
บริวณหຌามกอสรຌาง  ดัดปลง  หรือปลีไยนการ฿ชຌอาคารบางชนิด  หรือบางประภท  ฿นขตองค์การบริหารสวน
ตาํบลบຌานกาะ  อําภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.  ๎๑๑๓” 

ขຌอ ๎ ขຌอบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป  
ละ฿หຌสิๅนสุดระยะวลาการ฿ชຌบังคับมืไอมีการประกาศกฎกระทรวง฿หຌ฿ชຌบังคับผังมืองรวมภาย฿นทຌองทีไ
ขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัติการผังมือง  พ.ศ.  ๎๑ํ๔ 

ขຌอ ๏ ฿นขຌอบัญญัตินีๅ 
“บริวณทีไ  ํ”  หมายความวา  พืๅนทีไ฿นบริวณ  ดຌานหนือ  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  

ดຌานหนือ  ดຌานตะวันออก  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌานตะวันออก  ดຌาน฿ตຌ  จดขต
องค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌาน฿ตຌ  ละดຌานตะวันตก  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  
ดຌานตะวนัตก 

“บริวณทีไ  ๎”  หมายความวา  พืๅนทีไ฿นบริวณ  ดังตอเปนีๅ 



 หนຌา   ํ์๔ 
ลม   ํ๏ํ   ตอนพิศษ   ๕ํ   ง ราชกิจจานุบกษา ๏์   พฤษภาคม   ๎๑๑๓ 
 

 

(ํ) พืๅนทีไ฿นบริวณดຌานหนือ  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌานหนือ   
ดຌานตะวันออก  จดสຌนตรงทีไชืไอมระหวางจุดทีไอยูบนนวขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌานหนือ  
ทีไจุดซึไงอยูหางจากนวขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะตัดกับทางหลวงผนดินหมายลข  ๎   

เปทางทิศตะวันออกตามนวตัๅงฉากกับทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  ป็นระยะ  ๐๔์  มตร  กับจุดปลายสຌน  
ตัๅงฉากระยะ  ๎๏์  มตร  ทีไจุดซึไงอยูหางจากทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  บรรจบกับทางหลวงผนดิน
หมายลข  ๎์๑  เปทางทิศ฿ตຌตามนวทางหลวงผนดินหมายลข  ๎์๑  ป็นระยะ  ํ,๎์์  มตร  
ดຌาน฿ตຌ  จดสຌนตัๅงฉากระยะ  ๎๏์  มตร  กับทางหลวงผนดินหมายลข  ๎์๑  ฟากตะวันออก   
ทีไจุดซึไงอยูหางจากทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  บรรจบกับทางหลวงผนหมายลข  ๎์๑  เปทางทิศ฿ตຌ
ตามนวทางหลวงผนดินหมายลข  ๎์๑  ป็นระยะ  ํ,๎์์  มตร  กับจุดทีไอยูบนนวขตองค์การ
บริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌานหนือ  ทีไจุดซึไงอยูหางจากขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะตัดกับ
ทางหลวงผนดินหมายลข  ๎์๑  เปทางทิศตะวันตกฉียง฿ตຌตามนวขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  
ป็นระยะ  ๕์์  มตร  ละดຌานตะวนัตก  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌานหนือ 

(๎) พืๅนทีไ฿นบริวณดຌานหนือ  จดสຌนตัๅงฉากระยะ  ๑์์  มตร  กับทางหลวงผนดิน
หมายลข  ๎  ฟากตะวันออก  ทีไจุดซึไงอยูหางจากถนนผังมือง  ํ  บรรจบกับทางหลวงผนดิน
หมายลข  ๎  เปทางทิศตะวันออกฉียงหนือตามนวทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  ป็นระยะ  
ํ,์์์  มตร  ดຌานตะวันออก  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌาน฿ตຌ  ละศูนย์ป้องกัน
ละบรรทาสาธารณภัยขต  ๑  นครราชสีมา  ดຌาน฿ตຌ  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ   
ดຌาน฿ตຌ  สຌนขนานระยะ  ๏์์  มตร  กับถนน  ๏์  กันยา  ซอย  ๎  สຌนตัๅงฉากระยะ  ๏์์  มตร  
กับทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  ฟากตะวันตก  ทีไจุดซึไงอยูหางจากถนนผังมือง  ํ  บรรจบกับ 
ทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  ฟากตะวันออก  เปทางทิศตะวันตกฉียง฿ตຌตามนวทางหลวงผนดิน
หมายลข  ๎  ป็นระยะ  ๐์์  มตร  ละสຌนขนานระยะ  ๏์์  มตร  กับทางหลวงผนดิน 
หมายลข  ๎  ฟากตะวันตก  ดຌานตะวันตก  จดสຌนขนานระยะ  ๑์์  มตร  กับกึไงกลางทางหลวง
ผนดินหมายลข  ๎   

“บริวณทีไ  ๏”  หมายความวา  พืๅนทีไ฿นบริวณดຌานหนือ  จดสຌนขนานระยะ  ๏์์  มตร  
จากกึไงกลางทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  (ถนนมิตรภาพ)  ดຌานตะวันออก  จดสຌนตัๅงฉากระยะ  ๏์์  มตร  
กับทางหลวงผนดินหมายลข  ๎  ฟากตะวันตก  ละสຌนขนานระยะ  ๏์์  มตร  กับกึไงกลางถนน  
๏์  กันยา  ซอย  ๎  ดຌาน฿ตຌ  จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌาน฿ตຌ  ละดຌานตะวันตก   
จดขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ  ดຌานตะวนัตก 



 หนຌา   ํ์๕ 
ลม   ํ๏ํ   ตอนพิศษ   ๕ํ   ง ราชกิจจานุบกษา ๏์   พฤษภาคม   ๎๑๑๓ 
 

 

“บริวณทีไ  ๐”  หมายความวา  พืๅนทีไตามนวสຌนขนานระยะ  ๑์  มตร  จากคลองบริบูรณ์ 
ทัๅงนีๅ  พืๅนทีไบริวณทีไ  ํ  บริวณทีไ  ๎  บริวณทีไ  ๏  ละบริวณทีไ  ๐  ปรากฏตามผนทีไทຌาย

ขຌอบัญญัตินีๅ 
ขຌอ ๐ ภาย฿นบริวณทีไ  ํ  หຌามบุคคล฿ดกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) รงงานทุกประภทตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน  วຌนตรงงานตามประภท  หรือชนิด

ละประภททีไกําหนด฿หຌดํานินการเดຌตามบัญชีทຌายขຌอบัญญัตินีๅ  ละรงงานบําบัดนๅําสียรวมของชุมชน 
(๎) สถานทีไบรรจุกຍาซ  สถานทีไกใบกຍาซละหຌองบรรจุกຍาซ  ตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุม

นๅํามันชืๅอพลิง  ตเมหมายความรวมถึงสถานี  รຌานจําหนายกຍาซ  สถานทีไ฿ชຌกຍาซละสถานทีไจําหนาย
อาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 

(๏) สถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅํามันชืๅอพลิงพืไอจําหนายทีไตຌองขออนุญาต  ตามกฎหมาย
วาดຌวยการควบคุมนๅํามันชืๅอพลิง  วຌนตป็นสถานีบริการนๅํามันชืๅอพลิง 

(๐) อาคารลีๅยงสัตว์ทกุชนิดพืไอการคຌาหรือกอหตุรําคาญ  ตามกฎหมายวาดຌวยการสาธารณสุข 
(๑) สุสานละฌาปนสถาน  ตามกฎหมายวาดຌวยสุสานละฌาปนสถาน 
(๒) อาคารทีไ฿ชຌประยชน์พืไอการสงคราะห์หรือรับลีๅยงสัตว์ 
(๓) รงฆาสัตว์ 
(๔) อาคารทีไ฿ชຌประยชน์พืไอการขงรถ 
(๕) รงกําจัดมูลฝอย 

(ํ์) รงซืๅอขายศษวัสดุ 
ขຌอ ๑ ภาย฿นบริวณทีไ  ๎  หຌามบุคคล฿ดกอสรຌางอาคาร  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) รงงานทุกประภทตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน  วຌนตรงงานตามประภท  หรือ 

ชนิดละประภททีไกําหนด฿หຌดํานินการเดຌตามบัญชีทຌายขຌอบัญญัตินีๅ  ละรงงานบําบัดนๅําสียรวมของชุมชน 
(๎) สถานทีไบรรจุกຍาซ  สถานทีไกใบกຍาซ  ละหຌองบรรจุกຍาซตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุม

นๅํามันชืๅอพลิง  ตเมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รຌานจําหนายกຍาซ  สถานทีไ฿ชຌกຍาซละสถานทีไ
จาํหนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ  

(๏) สถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅํามันชืๅอพลิงพืไอจําหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดຌวยการควบคุมนๅํามันชืๅอพลิง  วຌนตป็นสถานีบริการนๅํามันชืๅอพลิง 



 หนຌา   ํํ์ 
ลม   ํ๏ํ   ตอนพิศษ   ๕ํ   ง ราชกิจจานุบกษา ๏์   พฤษภาคม   ๎๑๑๓ 
 

 

(๐) อาคารลีๅยงสัตว์ทกุชนิดพืไอการคຌาหรือกอหตุรําคาญตามกฎหมายวาดຌวยการสาธารณสุข 
(๑) สุสานละฌาปนสถานตามกฎหมายวาดຌวยสุสานละฌาปนสถาน 
(๒) อาคารทีไ฿ชຌประยชน์พืไอการสงคราะห์หรือรับลีๅยงสัตว์ 
(๓) อาคารทีไ฿ชຌประยชน์พืไอการขงรถ 
(๔) รงฆาสัตว์ 
(๕) รงกําจัดมูลฝอย 

(ํ์) รงซืๅอขายศษวัสดุ 
ขຌอ ๒ ภาย฿นบริวณทีไ  ๏  หຌามบุคคล฿ดกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) รงงานทุกประภทตามกฎหมายวาดຌวยรงงาน  วຌนตรงงานตามประภท  หรือ 

ชนิดละประภททีไกําหนด฿หຌดํานินการเดຌตามบัญชีทຌายขຌอบัญญัต ิ ละรงงานบําบัดนๅําสียรวมของชุมชน 
(๎) สถานทีไบรรจุกຍาซ  สถานทีไกใบกຍาซ  ละหຌองบรรจุกຍาซตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุม

นๅาํมันชืๅอพลิง  ตเมหมายความรวมถึงรຌานจําหนายกຍาซ  สถานทีไ฿ชຌกຍาซ  ละสถานทีไจาํหนายอาหารทีไ฿ชຌกຍาซ 
(๏) สถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการกใบรักษานๅํามันชืๅอพลิงพืไอจําหนายทีไตຌองขออนุญาตตามกฎหมาย 

วาดຌวยการควบคุมนๅํามันชืๅอพลิง 
(๐) อาคารลีๅยงสัตว์ทกุชนิดพืไอการคຌาหรือกอหตุรําคาญตามกฎหมายวาดຌวยการสาธารณสุข 
(๑) สุสานละฌาปนสถานตามกฎหมายวาดຌวยสุสานละฌาปนสถาน 
(๒) รงฆาสัตว์ 
(๓) เซลกใบผลิตผลทางการกษตร 
(๔) รงกําจัดมูลฝอย 
(๕) รงซืๅอขายศษวัสดุ 
ขຌอ ๓ ภาย฿นบริวณทีไ  ๐  ทีไซึไงอกชนป็นจຌาของหรือผูຌครอบครองดยชอบดຌวยกฎหมาย  

หຌามบุคคล฿ดกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) อาคารลีๅยงสัตว์ทกุชนิดพืไอการคຌาหรือกอหตุรําคาญ  ตามกฎหมายวาดຌวยการสาธารณสุข 
(๎) อาคารอยูอาศัยประภทอาคารขนาด฿หญ 
(๏) อาคารอยูอาศัยประภทหຌองถว  ตกึถว  หรือบຌานถว 
ขຌอ ๔ ภาย฿นบริวณพืๅนทีไทีไกําหนด฿นขຌอ  ๏  หຌามบุคคล฿ดดัดปลง  หรือปลีไยนการ฿ชຌ

อาคาร฿ด โ  ฿หຌป็นอาคารชนิดหรือประภททีไมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไกําหนด฿น  ขຌอ  ๐  ขຌอ  ๑  ขຌอ  ๒  

ละขຌอ  ๓   



 หนຌา   ํํํ 
ลม   ํ๏ํ   ตอนพิศษ   ๕ํ   ง ราชกิจจานุบกษา ๏์   พฤษภาคม   ๎๑๑๓ 
 

 

ขຌอ ๕ อาคารทีไมีอยูลຌวบริวณพืๅนทีไทีไกําหนดตามขຌอ  ๏  กอนหรือ฿นวันทีไขຌอบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  
฿หຌเดຌรับการยกวຌนเมตຌองปฏิบัติตามขຌอบัญญัตินีๅ  ตหຌามดัดปลงหรือปลีไยนการ฿ชຌอาคารดังกลาว   
฿หຌป็นอาคารชนิด  หรือประภททีไมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ๐  ขຌอ  ๑  ขຌอ  ๒  ละขຌอ  ๓   

ขຌอ ํ์ อาคารทีไเดຌรับ฿บอนุญาตหรือ฿บรับจຌงการกอสรຌาง  ดัดปลง  หรือปลีไยนการ฿ชຌตาม
กฎหมายวาดຌวยการควบคุมอาคาร  หรือทีไเดຌรับอนุญาตตามกฎหมายฉพาะวาดຌวยกิจการนัๅนกอนวันทีไ
ขຌอบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ละยังกอสรຌาง  ดัดปลง  หรือปลีไยนการ฿ชຌเมลຌวสรใจ  ฿หຌเดຌรับการยกวຌน 
เมตຌองปฏิบัติตามขຌอบัญญัตินีๅ  ตจะขอปลีไยนปลงการอนุญาตหรือการจຌง฿หຌป็นการขัดตอ 
ขຌอบัญญัตินีๅเมเดຌ 

ขຌอ ํํ ฿หຌนายกองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะรักษาการตามขຌอบัญญัตินีๅ 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎์  มีนาคม  พ.ศ.  ๎๑๑๓ 
วัชรพล  จอนกาะ 

นายกองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ 



ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏
๎ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับผลิตผลกษตรกรรม อยาง฿ดอยางหนึไง

หรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การตຌม  นึไง  หรืออบพืชหรือมลใดพืช
(๎) การกะทาะมลใดหรือปลือกมลใดพืช
(๑) การกใบรักษาหรือล้าลียงพืช  มลใดพืช  หรือผลิตผลจากพืช฿นเซล  กดัง
 หรือคลังสินคຌา
(๔) การพาะชืๅอหใด  กลຌวยเมຌ  หรือถัไวงอก เดຌ
(๕) การรอน  ลຌาง  คัด  หรือยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลกษตรกรรม
(ํํ) การฟักเขดย฿ชຌตูຌอบ

๐ รงงานประกอบกิจกรรมกีไยวกับสัตว์ ซึไงมิ฿ชสตัว์นๅ้า อยาง฿ดอยางหนึไง
หรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การฆาสัตว์
(๎) การถนอมนืๅอสัตว์ดยวิธีอบ  รมควัน  ฿สกลือ  ดอง  ตากหຌง  หรือท้า฿หຌ
ยือกขใงดยฉับพลันหรือหือดหຌง เดຌ

(๏) การท้าผลิตภัณฑ์อาหารส้ารใจรูปจากนืๅอสัตว์ มันสัตว์ หนังสือสัตว์
หรือสารทีไสกัดจากเขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๒) การลຌาง  ช้าหละ กะ  ตຌม นึไง  ทอด  หรือบด สัตว์หรือสวนหนึไงสวน฿ด
ของสตัว์

(๓) การท้าผลิตภัณฑ์จากเขพืไอ฿ชຌประกอบปຓนอาหาร  ชน  เขคใม  เขยีไยวมຌา
เขผง  เขหลวยือกขใง  หรือเขหลวชยใน เดຌ เดຌ เดຌ

๒ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับสัตว์นๅ้า  อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง
ดังตอเปนีๅ
(๎) การถนอมสัตว์นๅ้า ดยวิธีอบ  รมควัน  ฿สกลือ  ดอง  ตากหຌง  หรือท้า฿หຌ

ยือกขใงดยฉับพลันหรือหือดหຌง เดຌ
(๏) การท้าผลิตภัณฑ์อาหารส้ารใจรูปจากสัตว์นๅ้า  หนัง  หรือเขมันสัตว์นๅ้า
(๑) การลຌาง  ช้าหละ  กะ  ตຌม  นึไง  ทอด  หรือบดสัตว์นๅ้า

๔ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับผัก  พืช  หรือผลเมຌ อยาง฿ดอยางหนึไง
หรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าอาหารหรือครืไองดืไมจากผัก  พืชหรือผลเมຌ  ละบรรจุ฿นภาชนะ

ทีไผนึก  ละอากาศขຌาเมเดຌ เดຌ เดຌ
(๎) การถนอมผัก  พืช  หรือผลเมຌ ดยวิธีกวน  ตากหຌง ดอง  หรือท้า฿หຌ

ยือกขใงดยฉับพลันหรือหือดหຌง เดຌ เดຌ
๕ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับมลใดพืช  หรือหัวพืช  อยาง฿ดอยางหนึไง

หรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การสี  ฝัด  หรือขัดขຌาว เดຌ
(๏) การปຆนหรือบดมลใดพืชหรือหัวพืช
(๐) การผลิตอาหารส้ารใจรูปจากมลใดพืชหรือหัวพืช เดຌ เดຌ เดຌ
(๒) การปอกหัวพืชหรือท้าหัวพืช฿หຌปຓนสຌน  วน  หรือทง เดຌ เดຌ เดຌ

ํ์ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับอาหารจากปງง อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง
ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าขนมปังหรือขนมคຌก เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๎) การท้าขนมปังกรอบหรือขนมอบหຌง เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๏) การท้าผลิตภัณฑ์อาหารจากปງงปຓนสຌน  มใด  หรือชิๅน เดຌ เดຌ

บริวณพืๅนทีไ

บัญชีทຌายขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนตําบลตําบลบຌานกาะ

ลําดับทีไ ประภทหรือชนิดของรงงาน

รืไอง  กําหนดบริวณหຌามกอสรຌาง  ดัดปลง หรือปลีไยนการ฿ชຌอาคารบางชนิดหรือบางประภท
฿นขตองค์การบริหารสวนตําบลบຌานกาะ อําภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๎๑๑๗

บริวณทีไ ํ
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๎
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๏
รงงานจําพวกทีไ



ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏

บริวณพืๅนทีไ

ลําดับทีไ ประภทหรือชนิดของรงงาน
บริวณทีไ ํ
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๎
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๏
รงงานจําพวกทีไ

ํํ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับนๅ้าตาล ซึไงท้าจากอຌอย  บีช หญຌาหวาน 
หรือพืชอืไนทีไ฿หຌความหวาน อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้านๅ้าชืไอม
(๓) การท้านๅ้าตาลจากนๅ้าหวานของตຌนมะพรຌาว  ตຌนตาลตนดหรือพืชอืไน โ

ซึไงมิ฿ชอຌอย เดຌ
ํ๎ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับ  ชา  กาฟ  กกຌ  ชใอกกลต หรือขนมหวาน

อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้า฿บชาหຌง หรือ฿บชาผง เดຌ
(๎) การคัไว  บด  หรือปຆนกาฟหรือการท้ากาฟผง เดຌ เดຌ
(๏) การท้ากกຌผงหรือขนมจากกกຌ เดຌ เดຌ
(๐) การท้าชใอกกลต  ชใอกกลตผง  หรือขนมจากชใอกกลต เดຌ เดຌ
(๑) การท้ากຍกฮวยผง  ขิงผง  หรือครืไองดืไมชนิดผงจากพืชอืไนโ เดຌ เดຌ
(๒) การท้ามะขามอัดมใด  มะนาวอัดมใด  หรือผลเมຌอัดมใด เดຌ เดຌ
(๓) การชืไอมหรือชอิไมผลเมຌหรือปลือกผลเมຌ  หรือการคลือบผลเมຌ

หรือปลือกผลเมຌดຌวยนๅ้าตาล เดຌ เดຌ
(๔) การอบหรือคัไวถัไวหรือมลใดผลเมຌ  (Nuts)  หรือการคลือบถัไว

หรือมลใดผลเมຌ  (Nuts)  ดຌวยนๅ้าตาล  กาฟ  กกຌ  หรือชใอกกลต เดຌ เดຌ
(ํ์) การท้าลูกกวาดหรือทอฟฟีດ เดຌ เดຌ
(ํํ) การท้าเอศกรีม เดຌ เดຌ

ํ๏ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับครืไองปรุงหรือครืไองประกอบอาหาร 
อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(๒) การท้านๅ้ามันสลัด เดຌ เดຌ เดຌ
(๓) การบดหรือปຆนครืไองทศ เดຌ เดຌ เดຌ
(๔) การท้าพริกปຆน  พริกเทยปຆน  หรือครืไองกง เดຌ เดຌ เดຌ

ํ๐ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับการท้านๅ้าขใง  หรือตัด ซอย บด หรือยอยนๅ้าขใง
๎์ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับนๅ้าดืไม  ครืไองดืไมทีไเมมีอลกอฮอล์  นๅ้าอัดลม

หรือนๅ้าร อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้านๅ้าดืไม เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๎) การท้าครืไองดืไมทีไเมมีอลกอฮอล์
(๐) การท้านๅ้าร เดຌ เดຌ

๎ํ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาสຌน  ยาคีๅยว  หรือ  ยานัตถ์ุ
อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การอบ฿บยาสูบ฿หຌหຌง หรือการรูดกຌาน฿บยาสูบ
(๏) การท้ายาอัด  ยาสຌน  ยาสຌนปรุง  หรือยาคีๅยว เดຌ
(๐) การท้ายานัตถ์ุ เดຌ

๎๏ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับผลิตภัณฑ์จากสิไงทอ ซึไงมิ฿ชครืไองนุงหม
อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าผลิตภัณฑ์จากสิไงทอปຓนครืไอง฿ชຌ฿นบຌาน เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๎) การท้าถุงหรือกระสอบซึไงมิ฿ชถุงหรือกระสอบพลาสติก เดຌ เดຌ
(๏) การท้าผลิตภัณฑ์จากผຌา฿บ เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๐) การตบตงหรือยใบปักถักรຌอยสิไงทอ เดຌ เด เดຌ เดຌ

๎๐ รงงานถักผຌา  ผຌาลูกเมຌ หรือครืไองนุงหมดຌวยดຌายหรือสຌน฿ย  หรือฟอกยຌอมสี  
หรือตงส้ารใจผຌา  ผຌาลูกเมຌ  หรือครืไองนุงหมทีไถักดຌวยดຌายหรือสຌน฿ย เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ

๎๑ รงงานผลิตสืไอหรือพรมดຌวยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูก฿หຌปຓนปุย ซึไงมิ฿ชสืไอ
หรือพรมทีไท้าดຌวยยางหรือพลาสติกหรือพรมนๅ้ามัน เดຌ เดຌ เดຌ



ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏

บริวณพืๅนทีไ

ลําดับทีไ ประภทหรือชนิดของรงงาน
บริวณทีไ ํ
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๎
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๏
รงงานจําพวกทีไ

๎๒ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับชือก  ตาขาย ห หรืออวน อยาง฿ดอยางหนึไง
หรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การผลิตชือก เดຌ
(๎) การผลิต  ประกอบ  หรือ ซอมซมตาขาย ห  หรืออวน ละรวมถึงชิๅนสวน

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกลาว เดຌ
๎๔ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับครืไองตงกายซึไงมิ฿ชรองทຌา อยาง฿ดอยางหนึไง

หรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การตัดหรือยใบครืไองนุงหม ขใมขัด ผຌาชใดหนຌา  ผຌาพันคอ นกเท หกูระตาย

ปลอกขน ถุงมือ ถุงทຌาจากผຌา หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอืไน เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๎) การท้าหมวก เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ

๏๏ รงงานผลิตรองทຌาหรือชิๅนสวนของรองทຌา ซึไงมิเดຌท้าจากเมຌ ยางอบขใง  
ยางอัดขຌารูป  หรือพลาสติกอัดขຌารูป เดຌ เดຌ

๏๐ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับเมຌ  อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง ดังตอเปนีๅ
(ํ) การลืไอย เส ซอย ซาะรอง หรือการปรรูปเมຌดຌวยวิธีอืไนทีไคลຌายคลึงกัน
(๎) การท้าวงกบ  ขอบประตู ขอบหนຌาตาง บานหนຌาตาง บานประตู 

หรือสวนประกอบทีไท้าดຌวยเมຌของอาคาร
๏๑ รงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือครืไอง฿ชຌจากเมຌเผ  หวาย ฟาง อຌอ กก  

หรือผักตบชวา เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
๏๒ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับผลิตภัณฑ์จากเมຌหรือเมຌกຍอก  อยาง฿ดอยางหนึไง

หรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าภาชนะบรรจุ  ครืไองมือ  หรือครืไอง฿ชຌจากเมຌ  ละรวมถึงชิๅนสวน

ของผลิตภัณฑ์ดังกลาว
(๎) การท้ารองทຌา  ชิๅนสวนของรองทຌา  หรือหุนรองทຌาจากเมຌ
(๏) การกะสลักเมຌ เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๐) การท้ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากเมຌ
(๑) การท้าผลิตภัณฑ์จากเมຌกຍอก เดຌ เดຌ เดຌ

๏๓ รงงานท้าครืไองรือนหรือครืไองตบตงภาย฿นอาคารจากเมຌ กຌว ยางหรืออลหะอืไน
ซึไงมิ฿ชครืไองรือนหรือครืไองตบตงภาย฿นอาคารจากพลาสติกอัดขຌารูป
ละรวมถึงชิๅนสวนของผลิตภัณฑ์ดังกลาว

๐ํ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับ
(ํ) การพิมพ์  การท้าฟງมกใบอกสาร  การยใบลม  ท้าปก  หรือตบตงสิไงพิมพ์ เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๎) การท้ามพิมพ์ลหะ

๑๎ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับยาง อยาง฿ดอยางหนึไง หรือหลายอยาง
ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้ายางผน฿นขัๅนตຌน จากนๅ้ายางธรรมชาติ ซึไงมิ฿ชการท้า฿นสวนยางหรือปຆา
(๎) การหัไน ผสม รีด฿หຌปຓนผน หรือตัดผนยางธรรมชาติ 

ซึไงมิ฿ชการท้า฿นสวนยางหรือปຆา
๑๑ รงงานผลิตภัณฑ์ครืไองกระบืๅองคลือบ ครืไองปัຕนดินผา หรือครืไองดินผา 

ละรวมถึงการตรียมวัสดุพืไอการดังกลาว เดຌ เดຌ เดຌ
๑๓ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับซีมนต์  ปนูขาว หรือปูนปลาสตอร์ อยาง฿ดอยางหนึไง

หรือหลายอยาง ดังตอเปนีๅ
(๏) การผสมซีมนต์  ปนูขาว หรือปูนปลาสตอร์ อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง

ขຌาดຌวยกัน หรือการผสมซีมนต์  ปูนขาว หรือปูนปลาสตอร์อยาง฿ดอยางหนึไง
หรือหลายอยางขຌากับวัสดุอืไน

๑๔ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับผลิตภัณฑ์อลหะ อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยางดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัไม

หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสตอร์



ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏

บริวณพืๅนทีไ

ลําดับทีไ ประภทหรือชนิดของรงงาน
บริวณทีไ ํ
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๎
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๏
รงงานจําพวกทีไ

๒ํ รงงานผลิต ตบตง ดัดปลง หรือซอมซมครืไองรือน หรือครืไองตบตงภาย฿นอาคาร
ทีไท้าจากลหะ หรือลหะปຓนสวน฿หญ  ละรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ์ครืไองมือ
หรือครืไอง฿ชຌดังกลาว เดຌ เดຌ เดຌ

๒๎ รงงานผลิตตบตง ดัดปลง หรือซอมซม ครืไองรือนหรือครืไองตบตง
ภาย฿นอาคารทีไท้าจากลหะ หรือลหะปຓนสวน฿หญ ละรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของครืไองรือน หรือครืไองตบตงดังกลาว เดຌ เดຌ เดຌ

๒๏ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับผลิตภัณฑ์ลหะส้าหรับ฿ชຌ฿นการกอสรຌาง
หรือติดตัๅง อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง ดังตอเปนีๅ
(๎) การท้าสวนประกอบส้าหรับ฿ชຌ฿นการกอสรຌางอาคาร

๒๐ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับผลิตภัณฑ์ลหะ  อยาง฿ดอยางหนึไง
หรือหลายอยาง ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าภาชนะบรรจุ
(ํ๎) การตัด  พับ  หรือมຌวนลหะ
(ํ๏) การกลึง  จาะ ควຌาน กัด เส จียน หรือชืไอมลหะทัไวเป

๒๑ รงงานผลิต ประกอบ ดัดปลง หรือซอมซมครืไองยนต์ ครืไองกังหัน ละรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณ์ของครืไองยนต์หรือครืไองกังหันดังกลาว เดຌ เดຌ

๒๕ รงงานผลิต ประกอบ ดัดปลง หรือซอมซมครืไองค้านวณ  ครืไองท้าบัญชี
ครืไองจักรส้าหรับระบบบัตรจาะ ครืไองจักรส้าหรับ฿ชຌ฿นการค้านวณชนิด
ดิจิตัลหรือชนิดอนาลຌอก หรือครืไองอิลใกทรอนิกส์สา้หรับปฏิบัติกับขຌอมูล
ทีไกีไยวขຌองกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated

Electronic Data Processing Equipment or Accessories)  ครืไองรวม
ราคาของขาย (Cash  Registers)  ครืไองพิมพ์ดีด ครืไองชัไงซึไงมิ฿ชครืไองชัไง
ทีไ฿ชຌ฿นหຌองทดลองวิทยาศาสตร์ ครืไองอัดส้านาซึไงมิ฿ชครืไองอัดส้านาดຌวย
การถายภาพ ละรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกลาว เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ

๓์ รงงานผลิต ประกอบ ดัดปลง หรือซอมซมครืไองสูบนๅ้า ครืไองอัดอากาศ
หรือกຍาซ ครืไองปຆาลม ครืไองปรับหรือถายทอากาศ ครืไองปรยนๅ้าดับเฟ
ตูຌยในหรือครืไองประกอบตูຌยใน ครืไองขายสินคຌาอัตนมัติ ครืไองลຌาง ซัก
ซักหຌง หรือรีดผຌา ครืไองยใบ ครืไองสงก้าลังกล ครืไองยก ปัຕนจัไน  ลิฟต์
บันเดลืไอน รถบรรทุก รถทรกตอร์ รถพวงส้าหรับ฿ชຌ฿นการอุตสาหกรรม
รถยกซຌอนของ (Stackers)  ตาเฟหรือตาอบส้าหรับ฿ชຌ฿นการอุตสาหกรรม
หรือส้าหรับ฿ชຌ฿นบຌานตผลิตภัณฑ์นัๅนตຌองเม฿ชຌพลังงานเฟฟງา ละรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกลาว  ฯลฯ เดຌ

๓ํ รงงานผลิต ประกอบ ดัดปลง หรือซอมซมครืไองจักร หรือผลิตภัณฑ์ทีไระบุเวຌ
฿นล้าดับทีไ  ๓์ ฉพาะทีไ฿ชຌเฟฟງา  ครืไองยนต์เฟฟງา  ครืไองก้านิดเฟฟງา
หมຌอปลงรงเฟฟງา ครืไองสับหรือบังคับเฟฟງา ครืไอง฿ชຌส้าหรับผงเฟฟງา
ครืไองปลีไยนทางเฟฟງา ครืไองสงหรือจ้าหนายเฟฟງา ครืไองส้าหรับ฿ชຌ
บังคับเฟฟງา หรือครืไองชืไอมเฟฟງา เดຌ เดຌ

๓๎ รงงานผลิต  ประกอบ  ดัดปลง  หรือซอมซมครืไองรับวิทยุ  ครืไองรับทรทัศน์
 ครืไองกระจายสียงหรือบันทึกสียง  ครืไองลนผนสียง  ครืไองบันทึกค้าบอก
 ครืไองบันทึกสียงดຌวยทป  ครืไองลนหรือครืไองบันทึกถบภาพ (วีดิทัศน์)
 ผนสียง  ทปมหลใกทีไเดຌบันทึกสียงลຌว  ครืไองทรศัพท์หรือทรลข
ชนิดมีสายหรือเมมีสาย  ครืไองสงวิทยุ  ครืไองสงทรทัศน์  ครืไองรับสงสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ  ครืไองรดาร์  ผลิตภัณฑ์ทีไปຓนตัวกึไงน้าหรือตัวกึไงน้าชนิดเว
ทีไกีไยวขຌอง  (Semi - Conductor  or  Related  Sensitive  Semi - Conductor Devices) 

คาปาชิตอร์หรือคอนดนซอร์อิลใกทรอนิกส์ชนิดคงทีไหรือปลีไยนปลงเดຌ



ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏

บริวณพืๅนทีไ

ลําดับทีไ ประภทหรือชนิดของรงงาน
บริวณทีไ ํ
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๎
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๏
รงงานจําพวกทีไ

 (Fixed  or  Variable  Electronics  Capacitors  or  Condensers) ครืไองหรือหลอด
รดิอกราฟ  ครืไองหรือหลอดฟลูรสคป  หรือครืไองหรือหลอดอกซรย์ ละ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิๅนสวนส้าหรับ฿ชຌกบัครืไองอิลใกทรอนิกส์ดังกลาว เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ

๓๑ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับรือ อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การตอ ซอมซม ทาสี หรือตอกหมันรือ฿นอูตอรือนอกจากรือยาง เดຌ เดຌ
(๎) การท้าชิๅนสวนพิศษส้าหรับรือหรือครืไองยนต์รือ เดຌ เดຌ

๓๔ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามลຌอ  หรือ
จักรยานสองลຌอ  อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การสรຌาง  ประกอบ  ดัดปลง  หรือปลีไยนปลงสภาพจักรยานยนต์

จักรยานสามลຌอ  หรือจักรยานสองลຌอ เดຌ เดຌ
(๎) การท้าชิๅนสวนพิศษหรืออุปกรณ์สา้หรับจักรยานยนต์  จักรยานสามลຌอ

หรือจักรยานสองลຌอ เดຌ เดຌ
๔์ รงงานผลิต  ประกอบ  ดัดปลง  หรือซอมซมลຌอลืไอนทีไขับคลืไอนดຌวยรงคน

หรือสัตว์ซึไงมิ฿ชจักรยานละรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ ดังกลาว เดຌ
๔ํ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

หรือการพทย์อยาง฿ดอยางหนึไง หรือหลายอยาง ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้า ดัดปลง หรือซอมซมครืไองมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทีไ฿ชຌ

฿นหຌองทดลอง หรืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการชัไง ตวง วัด หรือบังคับ ควบคุม เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
๔๏ รงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  ครืไองวัดวลา  หรือชิๅนสวนของนาฬิกา

หรือครืไองวัดวลา เดຌ
๔๐ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับพชร  พลอย  ทอง  งิน  นาก  หรืออัญมณี

อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าครืไองประดับดย฿ชຌพชร  พลอย  เขมุก  ทองค้า  ทองขาว  งิน  นาก

หรืออัญมณี เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๎) การท้าครืไอง฿ชຌดຌวยทองค้า ทองขาว งิน นาก หรือกะเหลทอง หรือลหะทีไมีคา เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๏) การตัด  จียระเน  หรือขัดพชร  พลอย  หรืออัญมณี เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๐) การผาหรืออบพลอย หรืออรัญมณีอืไนโ เดຌ
(๑) การท้าดวงตรา หรือหรียญตราของครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรือหรียญอืไน

๔๑ รงงานผลิตหรือประกอบครืไองดนตรี ละรวมถึงชิๅนสวนหรืออุปกรณ์ของครืไอง
ดนตรีดังกลาว เดຌ

๔๓ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับครืไองลน ครืไองมือ หรือครืไอง฿ชຌทีไมิเดຌระบุเวຌ
฿นล้าดับอืไน อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง ดังตอเปนีๅ
(ํ) การท้าครืไองลน เดຌ
(๎) การท้าครืไองขียนหรือครืไองวาดภาพ เดຌ
(๏) การท้าครืไองพชรหรือพลอยหรือครืไองประดับส้าหรับการสดง เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๐) การท้ารม  เมຌถือขนนก  ดอกเมຌทียม  ซิป  กระดุม เมຌกวาด  ปรง  ตะกียง

ปຈะตะกียงหรือเฟฟງา  กลຌองสูบยาหรือกลຌองบุหรีไ  กຌนกรองบุหรีไ  หรือเฟชใก เดຌ เดຌ เดຌ
(๑) การท้าปງาย  ตรา  ครืไองหมาย  ปງายติดของ หรือครืไองฆษณาสินคຌา  ตราลหะ

หรือยางมพิมพ์ลายฉลุ  (Stencils) เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
(๒) การท้าหคลุมผม  ชຌองผม  หรือผมปลอม เดຌ เดຌ

๕์ รงงานจัดหานๅ้า ท้านๅ้า฿หຌบริสทุธ่ิ หรือจ้าหนายนๅ้าเปยังอาคารหรือรงงานอุตสาหกรรม
๕ํ รงงานบรรจุสินคຌา฿นภาชนะดยเมมีการผลิต อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง

ดังตอเปนีๅ
(ํ) การบรรจุสินคຌาทัไวเป เดຌ



ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏ ํ ๎ ๏

บริวณพืๅนทีไ

ลําดับทีไ ประภทหรือชนิดของรงงาน
บริวณทีไ ํ
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๎
รงงานจําพวกทีไ

บริวณทีไ ๏
รงงานจําพวกทีไ

๕๎ รงงานหຌองยใน เดຌ เดຌ
๕๏ รงงานซอมรองทຌาหรือครืไองหนัง เดຌ เดຌ เดຌ
๕๐ รงงานซอมครืไองมือเฟฟງาหรือครืไอง฿ชຌเฟฟງาส้าหรับ฿ชຌ฿นบຌานหรือ฿ชຌประจ้าตัว เดຌ เดຌ เดຌ
๕๑ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับยานทีไขับคลืไอนดຌวยครืไองยนต์  รถพวง

จักรยานสามลຌอ จักรยานสองลຌอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว 
อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยาง  ดังตอเปนีๅ
(ํ) การซอมซมยานทีไขับคลืไอนดຌวยครืไองยนต์หรือสวนประกอบของยานดังกลาว เดຌ เดຌ
(๎) การซอมซมรถพวง  จักรยานสามลຌอ  จักรยานสองลຌอ  หรือสวนประกอบ

ของยานดังกลาว เดຌ เดຌ
(๏) การพนสีกันสนิมยานทีไขับคลืไอนดຌวยครืไองยนต์
(๐) การลຌางหรืออัดฉีดยานทีไขับคลืไอนดຌวยครืไองยนต์ เดຌ เดຌ เดຌ

๕๒ รงงานซอมนาฬิกา  ครืไองวัดวลา  หรือครืไองประดับทีไท้าดຌวยพชร  พลอย
ทองค้า  ทองขาว  งิน  นาก  หรืออัญมณี เดຌ เดຌ เดຌ

๕๓ รงงานซอมผลิตภัณฑ์ทีไมิเดຌระบุการซอมเวຌ฿นล้าดับ฿ด
๕๔ รงงานซักรีด  ซักหຌง  ซักฟอก รีด อัด หรือยຌอมผຌาครืไองนุงหม พรม หรือขนสัตว์ เดຌ เดຌ เดຌ เดຌ
ํ์์ รงงานประกอบกิจการกีไยวกับการตบตงหรือปลีไยนปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ์ดยเมมีการผลิต อยาง฿ดอยางหนึไง
หรือหลายอยาง ดังตอเปนีๅ
(๏) การลงรักหรือการประดับตบตงดຌวยกຌว กระจก มุก ทอง  หรืออัญมณี เดຌ เดຌ เดຌ
หมายหตุ หมายถึง  ลาํดบัท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน
หมายถึง  จาํพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

ลาํดบัท่ี
ได้
โรงงาน
จาํพวก
โรงงาน




