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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท   

ในทองที่เทศบาลเมืองนาสาร  อําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ  
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลเมืองนาสารโดยความเห็นชอบของเทศบาลเมืองนาสารจึงตราเทศบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร  เร่ือง  กําหนดบริเวณหาม  
กอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เทศบาลเมือง   
นาสาร  อําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนาสาร   
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณเหนือ  จดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๐๙  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนหวยมุด  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๔๐๐๙  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๙  
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๙  ฟากตะวันตก  ดานใต  
จดคลองหา  ฝงเหนือ  ดานตะวันตก  จนเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๐๙ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนชลประทานใต  ฟากใต  และ
ที่สาธารณประโยชนบริเวณคลองฉวางเดิม  ดานตะวันออก  จดถนนคลองหาฟากตะวันตก  ดานใต   
จดถนนนาสารใน  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดถนนนาสารใน  ฟากตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนนาสารใน  ฟากใต  ดานตะวันออก  
จดถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดถนนพิชัยเดชะ  ฟากเหนือ  ดานตะวันตก  จดแนวเขต 
ทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวม  ดานเหนือ  
ซ่ึงเปนเขตเทศบาลเมืองนาสาร  ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๙  ฟากตะวันตก  
เสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๙  ฟากตะวันตกที่จุดซ่ึงอยูหางจาก  ถนนหวยมุดบรรจบ
กับทางหลวงหมายเลข  ๔๐๐๙  ภาคตะวันตกไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๙  
เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตรกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๙  
โรงพยาบาลชุมชนบานนาสาร  และคลองหา  ฝงใต  ดานใต  จดถนนหวยมุด  ฟากเหนือ  ถนนสาธารณะ
ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและเสนขนาน  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนหวยมุด  ดานตะวันตก   
จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ   
เวนแตอาคารสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เปนของรัฐ  และหามใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภทชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีแนบทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่

จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขายที่ตองอนุญาตตามกฎหมาย  วาดวยการเก็บ

รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา   

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
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(๘) โรงฆาสัตว 

(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เกบ็กาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่

จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 

การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา   

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงฆาสัตว 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๘) สวนสนุก 

(๙) สนามแขงมา 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจกุาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและสถานที่

จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
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(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 

การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) สถานที่เลี้ยง  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา   

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานีขนสงสินคา 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซ้ือขายเศษวัสดุ 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารสูงเวนแตไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  การอยูอาศัยภายใตการดําเนินการของ

การเคหะแหงชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกยายชุมชนแออัดอาคารสถาบัน

ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เปนของรัฐ  และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่

กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการ  ไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๓) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 

ที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗  หามมิให 

บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม 

ที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗ 
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ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗  กอนหรือ 
ในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้แตหามดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  
ขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   

กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช  ไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ

การยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการ 

ขัดตอเทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๑ ใหนายกเทศมนตรีเมืองนาสารรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โกศล  ศุทธางกูร 
นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร 



 
 

 

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาสาร  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในทองที่เทศบาลเมืองนาสาร  อําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2551 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใดอยางหนึ่ง             

  หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้             

   (1) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช           ได  

   (2) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช           ได  

   (5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืช            ได 

         ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา             

   (8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก       ได   ได ได  

   (9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล          ได ได  

         เกษตรกรรม             

   (11) การฟกไขโดยใชตูอบ          ได   

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง             

  หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้             

   (1) การฆาสัตว            ได 

   (2) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง        ได   ได ได  

         หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง             

   (3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หรือหนังสัตว           ได  

         หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว             



2 

 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

   (6) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่ง           ได  

         สวนใดของสัตว             

   (7) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร  เชน  ได   ได   ได   ได ได  

         ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น             

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง             

 ดังตอไปนี ้             

  (2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง        ได   ได ได ได 

        หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง             

  (3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง            ได  

        หรือไขมันสัตวน้ํา             

  (5) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา           ได  

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผัก  พืช  หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง             

  หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้             

   (1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม     ได   ได   ได ได ได 

        และ บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขาไมได             

   (2) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไมโดยวิธีกวน  ตากแหง  ดอง     ได   ได   ได ได ได 

        หรือ ทําใหเยือกแข็ง โดยฉับพลัน หรือเหือดแหง             
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ลําดับที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใด             

 อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้             

  (1) การสี  ฝด  หรือขัดขาว       ได   ได ได  

  (3) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช          ได ได  

  (4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได   ได   ได   ได ได  

  (6) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน  แวน  หรือแทง ได   ได   ได   ได ได  

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง              

 หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

  (1) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได   ได   ได ได  ได ได  

  (2) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได   ได   ได ได  ได ได  

  (3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได   ได   ได ได  ได ได  

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําตาลซึ่งทําจากออย  บีช              

 หญาหวาน  หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน  อยางใดอยางหนึ่ง              

 หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้             

  (1) การทําน้ําเชื่อม          ได ได  

  (7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว   ตนตาลโตนด             

        หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย       ได   ได   
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ลําดับที ่

 
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 
ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
12 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชา   กาแฟ   โกโก ช็อกโกเลต             

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

   (2) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง     ได   ได   ได  

   (3) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก    ได   ได   ได ได  

   (4) การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผงหรือขนมจากช็อกโกแลต    ได   ได   ได ได  

   (5) การทําเกกฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ    ได   ได   ได ได  

   (6) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไมอัดเม็ด    ได   ได   ได ได  

   (7) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบ    ได   ได   ได ได ได 

         ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล             

   (8) การอบหรือคั่วถัว่หรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบ    ได   ได   ได ได  

         ถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือ             

         ช็อกโกแลต             

   (10) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ    ได   ได   ได ได  

   (11) การทําไอศกรีม    ได   ได   ได ได  
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ             

 อาหาร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้             

  (6) การทําน้ํามันสลัด ได   ได   ได   ได ได  

  (7) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได   ได   ได   ได ได  

  (8) การทําพริกปน  พริกไทยปน  หรือเครื่องแกง ได   ได   ได   ได ได  

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัน้ําดื่ม   เครื่องดื่มที่ไมมี             

 แอลกอฮอล  น้ําอัดลม  หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง             

 ดังตอไปนี ้             

  (1) การทําน้ําดื่ม  ได   ได   ได ได  ได ได  

  (2) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล     ได   ได   ได  

  (4) การทําน้ําแร       ได ได  ได ได  

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใช             

 เครื่องนุงหม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้             

  (1) การทําผลิตภัณฑจากสิง่ทอเปนเครื่องใชในบาน ได   ได   ได ได  ได ได  

  (2) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก    ได   ได   ได ได  

  (3) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได   ได   ได ได  ได ได  

  (4) การตบแตงหรือเย็บปกถกัรอยสิ่งทอ ได   ได   ได ได  ได ได  
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
24 โรงงานถักผา  ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย    ได   ได ได  ได ได  
 หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา  ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหม             
 ที่ถักดวยดายหรือเสนใย             

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ    ได   ได ได  ได ได ได 
 หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน             

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน             

 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

  (1) การผลิตเชือก       ได   ได ได  

  (2) การผลิต  ประกอบ  หรือซอมแซมตาขาย  แห  หรืออวน        ได   ได ได  

        และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภณัฑดังกลาว             

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา              

 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

  (1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา  ผาพันคอ   ได   ได   ได ได  ได ได  

        เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถงุเทาจากผาหนังสัตว              

        ขนสัตว  หรือวัสดุอื่น             

  (2)  การทําหมวก ได   ได   ได ได  ได ได  

33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม    ได   ได   ได ได ได 

  ยางอบแข็ง  ยางอัดเขารูป  หรือพลาสติกอัดเขารูป             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม  อยางใดอยางหนึ่ง              

 หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้             

  (1) การเลื่อย ไส ซอย  เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น            ได 

        ที่คลายคลึงกัน             

  (2) การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนาตาง  บานหนาตาง              ได 

        บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร             

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง  ได   ได   ได ได  ได ได  

 ออ  กก  หรือผักตบชวา             

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก             

  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

   (1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม             ได 

         และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดงักลาว             

   (2) การทํารองเทา ชิ้นสวนรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม            ได 

   (3) การแกะสลักไม ได   ได   ได ได  ได ได  

   (4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม            ได 

   (5) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก    ได   ได ได  ได ได  
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ลําดับที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม              ได 

 แกว  ยางหรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง             

 ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของ             

 ผลิตภัณฑดังกลาว             

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั             

  (1) การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลม  ทําปก      ได   ได ได  ได ได  

  (2) การทําแมพิมพโลหะ            ได 

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาง   อยางใดอยางหนึ่ง              

 หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

  (1) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา           ได  

        ในสวนยางหรือปา             

  (2) การหั่น ผสม รีด ใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใช            ได  

        การทําในสวนยางหรือปา             

55 โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ   เครื่องปนดินเผา    ได   ได ได  ได ได  

 หรือเครื่องดินเผา   และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัซีเมนต   ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร             
 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             
  (3) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง            ได 

         หรือหลายอยางเขาดวยกัน  หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาว              

         หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับ             

         วัสดุอื่น             

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด             

 อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี ้             

  (1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซั่ม            ได 

  หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร           ได  

61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ       ได   ได ได ได 

 หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถงึสวนประกอบ              

 หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว             

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน        ได   ได ได  

 หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเปน             

  สวนใหญ  และรวมถึงสวนประกอบหรืออปุกรณของเครื่องเรือน              

  หรือเครื่องตบแตงดังกลาว             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ             

 กอสรางหรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้             

  (2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร         ได ได ได  

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโลหะ อยางใด             

 อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้             

  (1) การทําภาชนะบรรจ ุ          ได ได  

  (12) การตัด  พับ  หรือมวนโลหะ           ได  

  (13) การกลึง  เจาะ  ควาน  กัด  ไส  เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป           ได  

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต        ได ได  ได ได  

 เครื่องกังหัน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออปุกรณของเครื่องยนต              

 หรือเครื่องกังหันดังกลาว             

69 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ  ได   ได   ได ได  ได ได  

 เครื่องทําบัญชี  เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร             

  สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก  หรือเครื่อง             

  อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกบัขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ             

  (Digital or Analog Computers or Assoclated Electronic             

  Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม             

  ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด   เครื่องชั่งซึ่งมิใช             

  เครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ              
 หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว             

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสบูน้ํา       ได ได   ได ได  

 เครื่องอัดอากาศหรือกาซ  เครื่องเปาลม  เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ             

 เครื่องโปรยน้ําดับไฟ   ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น              

 เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ   เครื่องลาง  ซัก  ซักแหง  หรือรีดผา              

 เครื่องเย็บ  เครื่องสงกําลังกล  เครื่องยก  ปนจั่น   ลิฟต  บันไดเลื่อน              

 รถบรรทุก  รถแทรกเตอร  รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม             

 รถยกซอนของ (Sinckers)   เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ             

 อุตสหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช             

  พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออปุกรณของ              

 ผลิตภัณฑดังกลาว             

71 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ    ได   ได   ได ได  

 ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที ่70 เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนตไฟฟา             

  เครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงแรงไฟฟา  เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา             

  เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา   เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา              

  เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา              

  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

72 โรงงานผลิต  ประกอบ ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องรับวทิยุ  ได   ได   ได ได  ได ได  

  เครื่องรับโทรทศัน  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลน              

  แผนเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป               

  เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน)  แผนเสียง  เทป               

  แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด              

  มีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง              

  สัญญาณหรือจับสัญญาณ   เครื่องเรดาร   ผลิตภัณฑที่เปนตัว              

  กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or               

  Related Sensltive Semi - Conductor Devices)   คาปาชิเตอร              

 หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได              

 (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)             

 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ   เครื่องหรือหลดอฟลูโรสโคป              

 หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึงการผลิตอปุกรณ             

 หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดงักลาว             

              
 
 
 
 
 



13 

 

 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจักรยานยนต   จักรยานสามลอ              

  หรือจักรยานสองลอ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้             

   (1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ     ได   ได   ได ได  

         จักรยานยนต  จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ             

   (2) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักยานยนต     ได   ได   ได ได  

         จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ             

80 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนทีข่ับเคลื่อน    ได   ได   ได ได  

 ดวยแรงคนหรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบ             

 หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว             

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ             

  วิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง              

  ดังตอไปนี ้             

  (1) การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือ  หรืออุปกรณ  ได   ได   ได ได  ได ได  

        วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง              

        ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือชิ้นสวน ได   ได   ได   ได ได  

 ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา             

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก              

 หรืออัญมณี  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้              

  (1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา  ได   ได   ได ได  ได ได  

        ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี             

  (2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง   ได   ได   ได ได  ได ได  

        หรือโลหะที่มีคา             

  (3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี  ได   ได   ได ได  ได ได  

  (4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ         ได   ได  

  (5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ            ได 

         หรือเหรียญอื่น             

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตร ีและรวมถึงชิ้นสวน        ได   ได ได ได 

  หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั เครื่องเลน  เครื่องมือ               

  หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง              

  ดังตอไปนี ้             

   (1) การทําเครื่องเลน        ได  ได ได  

   (2) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ        ได  ได ได  

   (3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได   ได   ได ได  ได ได  

   (4) การทํารม ไมถือขนนก  ดอกไมเทียน  ซิป กระดุม  ไมกวาด      ได   ได ได  ได ได  

         แปรง  ตะเกียง  โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองสบูยาหรือ              

        กลองบุหรี่  กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก             

   (5) การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่องโฆษณาสินคา ได   ได   ได ได  ได ได ได 

         ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)             

   (6) การทําแหคลุมผม ชองผม  หรือผมปลอม    ได   ได   ได ได  

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร             ได 

 หรือโรงงานอุตสาหกรรม             

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง              

  หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้             

   (1) การบรรจุสินคาทั่วไป       ได   ได ได  

   (2) การบรรจุกาช            ได 
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

92 โรงงานหองเย็น    ได   ได   ได ได  

93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได   ได   ได   ได   

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได   ได   ได   ได   

 หรือใชประจําตัว             

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต              

  รถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบของ             

  ยานดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้             

  (1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวน      ได   ได   ได 

        ประกอบของยานดังกลาว             

  (2) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ       ได   ได   ได 

        หรือสวนประกอบของยานดังกลาว             

  (3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต            ได 

  (4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได   

96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย  ได   ได   ได   ได   

  เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี             

97 โรงงานซอมผลิตภณัฑที่มิไดระบกุารซอมไวในลําดับใด          ได ได  

98 โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา  เครื่องนุงหม  ได   ได   ได ได  ได ได  

  พรม หรือขนสัตว             
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ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย

หนาแนนมาก 
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โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง             

 คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภณัฑ              

 โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้             

  (3) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว  กระจก  มุก  ได   ได   ได   ได ได  

        ทอง  หรืออัญมณ ี             

104 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอน้ํา (Boiler)             ได 

 หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ภาชนะทนแรงดัน              

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออปุกรณของผลิตภัณฑดังกลาว             

107 โรงงานผลิตแผนซีด ี  ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทกึขอมูล เสียง หรือภาพ             ได 

 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส และสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัย             

 แหลงแสงที่มีกําลงัสูง เชน  (แสงเลเซอร)  แผนเสียงแถบบันทกึภาพ              

  แถบบันทึกเสียง  และแถบบันทึกภาพและเสียง  ทั้งนี้  ไมวาจะอยูในรูป             

  ของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีก             

  หรือยังมิไดมีการบันทึกขอมลู             

 หมายเหตุ                         ลําดับที ่                    หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน            

                                         ได                             หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน        

                                         โรงงานจําพวกที ่      หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน          






