
 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงตราเทศบัญญัติไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เร่ือง  กําหนด
บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 
เมืองนครศรีธรรมราช  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา 
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดานตะวันออก   

จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดานใต  จดถนนทาซัก  ฟากเหนือ  ถนนราชนิคม  ฟากเหนือ  
และถนนมะขามชุม  ฟากเหนือ  และดานตะวันตก  จดคลองทาลาด  ฝงตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดานตะวันออก   
จดคลองทุงปรัง  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๑๖  และดานตะวันตก  จดถนนทวดทอง  ฟากตะวันออก 
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(๓) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  ดานตะวันออก  จดถนนทวดทอง  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  

๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  และดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันออก 

(๔) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  ดานตะวันออก  จดคลองทายวัง  ฝงตะวันตก  ดานใต  จดแนวเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช  และดานตะวันตก  จดถนนทวดทองฟากตะวันออก 

(๕) พื ้นที ่ในบร ิเวณดาน เหนือ   จดทางหลวงแผ นดินหมายเลข   ๔๐๑๓   ฟากใต   

ถนนพัฒนาการคูขวาง  ฟากตะวันออก  และคลองคูพาย  ฝงใต  ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาล 

นครนครศรีธรรมราช  ดานใต  จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และดานตะวันตก  จดเสนขนาน

ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา 

(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๑๖  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๒,๓๒๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๐๓  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  

และดานตะวันตก  จดถนนทวดทองฟากตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนพะเนียด  ฟากใต  และเสนต้ังฉากกับถนนพัฒนาการ 

คูขวาง  ที่จุดซ่ึงถนนพะเนียด  บรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช  ดานใต  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนโภคทรัพย  ๗๔  

ฟากเหนือ  และดานตะวันตก  จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันออก  บานพักผูวาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ศาลาประดูหก  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และถนนศรีปราชญ  ฟากตะวันออก 

(๓) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนเสมาชัย  ฟากใต  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก   

และกําแพงเมือง  ดานตะวันออก  จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนประตูชัยใต  ซอยทานปาน  ฟากเหนือ  ถนนพระบรมธาตุ  ฟากตะวันตก  และถนน 

ชลวิถีฟากเหนือ  และดานตะวันตก  จดถนนศรีธรรมราช  ฟากตะวันออก 
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(๔) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองหนาเมือง  ฝงใต  ดานตะวันออก  จดถนนศรีธรรมราช  

ฟากตะวันตก  และถนนพัฒนาการทุงปรัง  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดคลองทาดี  ฝงเหนือ  และดาน

ตะวันตก  จดคลองทายวัง  ฝงตะวันออก 
(๕) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนประตูลอด  ฟากใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  

ฟากใต  ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  ดานใต  จดคลองสวนหลวง  ฝงเหนือ  
และดานตะวันตก  จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก  ตรอกวัดทาวโคตร  ฟากใตเสนขนานระยะ   
๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราชดําเนิน  ถนนประตูชัย  ฟากใต  และถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันออก 

(๖) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองสวนหลวง  ฝงใต  ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  ดานใต  จดคลองคูพาย  ฝงเหนือ  และดานตะวันตก  จดถนนราชดําเนิน 
ฟากตะวันออก 

(๗) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช  ดานตะวันออก  จดถนนพัฒนาการคูขวาง  ฟากตะวันตก   
ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากเหนือ  และดานตะวันตกจดเสนขนานระยะ   
๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราชดําเนิน 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา 
(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนมะขามชุม  ฟากใต  ถนนราชนิคม  ฟากใต  และถนน

ทาซัก  ฟากใต  ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับ
ถนนพัฒนาการคูขวาง  ที่จุดซ่ึงถนนพะเนียด  บรรจบกับถนนพัฒนาการคูขวาง  ถนนพะเนียด   
ฟากเหนือ  และถนนกะโรม  ฟากเหนือ  และดานตะวันตก  จดคลองทุงปรัง  ฝงตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  ดานตะวันออก  จดคลองทุงปรัง  ฝงตะวันตก  และเขตทางรถไฟสายใต  
(กรุงเทพ ฯ - นครศรีธรรมราช)  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๔๐๑๖   และดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ   ๒ ,๓๒๐   เมตร   
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐๓ 

(๓) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนพะเนียด  ฟากใต  ดานตะวันออก  จดถนนศรีปราชญ
ฟากตะวันตก  ดานใต  จดโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  ณ  นครอุทิศ  และที่ทําการไปรษณีย 
โทรเลขจังหวัดนครศรีธรรมราช  และดานตะวันตก  จดถนนราชดําเนิน  ฟากตะวนัออก 
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(๔) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนกะโรมฟากใต  ดานตะวันออก  จดถนนราชดําเนิน  

ฟากตะวันตก  ดานใต  จดคลองหนาเมืองฝงเหนือ  และดานตะวันตก  จดคลองทายวัง  ฝงตะวันออก  

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  และเขตทางรถไฟสายใต  

(กรุงเทพ ฯ - นครศรีธรรมราช)  ฟากตะวันออก 

(๕) พ้ืนที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนประตูชัยเหนือ  ฟากใต  ดานตะวันออก  จดถนนราชดําเนิน  

ฟากตะวันตก  ดานใต  จดถนนเสมาชัย  ฟากเหนือ  และดานตะวันตก  จดถนนศรีธรรมราช  ฟากตะวันออก 

(๖) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนพระนารายณ  ฟากใต  ดานตะวันออก  จดถนน 

ศรีธรรมโศก  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดถนนประตูลอด  ฟากเหนือ  และถนนนางงาม  ฟากเหนือ   

และดานตะวันตก  จดถนนศรีธรรมราช  ฟากตะวันออก  ถนนทามา  ฟากใต  และถนนหลังวัดเสมาเมือง  

ฟากตะวันออก 

(๗) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดซอยทานปาน  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนประตูชัยใต  ดานตะวันออก  จดถนนศรีธรรมโศก  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดถนน

ประตูชัย   ฟากเหนือ   และถนนชลวิ ถี   ฟากเหนือ   และดานตะวันตก   จดถนนพระบรมธาตุ   

ฟากตะวันออก 

(๘) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนชลวิถี  ฟากใต  และถนนประตูชัยใต  ฟากใตดาน

ตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนราชดําเนิน  ดานใต  จดตรอกวัดทาวโคตร  

ฟากเหนือ  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันออก  และวัดทาวโคตร  และดานตะวันตก  ถนนพัฒนาการ 

ทุงปรัง  ฟากตะวันออก 

(๙) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองสวนหลวงฝงใต  ดานตะวันออก  จดถนนพัฒนาการ 

คูขวาง  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดคลองคูพาย  ฝงเหนือ  และดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพัฒนาการคูขวาง 

(๑๐) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดคลองคูพายฝงใต  ถนนราชดําเนิน  ฟากตะวันตกและ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ดานตะวันออก  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนราชดําเนิน  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๘   

ดานใต   จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   และดานตะวันตก   จดแนวเขตเทศบาล 

นครนครศรีธรรมราช 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา 

(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดานตะวันออก 

จดถนนทวดทอง  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๔๐๑๖  และดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดานตะวันออก 

จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓  ฟากตะวันออก  ดานใต  จดแนวเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

และดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซ่ึงเปนเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑๓ 

(๓) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดิน  ๔๐๑๖  ดานตะวันออก  จดถนนทวดทอง  ฟากตะวันตก  ดานใต  จดแนวเขตเทศบาล 

นครนครศรีธรรมราช  และดานตะวันตกจดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๐๓  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๕”  หมายความวาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ยกเวนบริเวณที่  ๑  

บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการบรรจุกาซ  อาคารเก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมาย

วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่

ใชกาซ  และจําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  

จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงฆาสัตว 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
(๘) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย 
(๙) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการซื้อขายเศษวัสดุ 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการบรรจุกาซ  อาคารเก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมาย

วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่
ใชกาซ  และจําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  
จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย 
(๙) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการซื้อขายเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณที่  ๒  (๓)  หามปลูกสรางอาคารเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการบรรจุกาซ  อาคารเก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมาย

วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่
ใชกาซ  และจําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  
จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๘) อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตต้ังเปนสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๙) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๑๐) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย 

(๑๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการซื้อขายเศษวสัดุ 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ ใชในการบรรจุกาซ   สถานที่ เก็บกาซ   และหองบรรจุกาซ 

ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  แตไมไดหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  

จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) โรงฆาสัตว 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๘) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย 

(๙) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการซื้อขายเศษวัสดุ 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณที่  ๓  (๕)  (๖)  (๗  และ  (๘)  เฉพาะในสวนที่อยูเหนือถนนประตูชัยใต

ฟากเหนือ  หามปลูกสรางอาคารเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการบรรจุกาซ  สถานีเก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมาย

วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  แตไมไดหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  
จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตต้ังเปนสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

(๑๐) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย 
(๑๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการซื้อขายเศษวัสดุ 
ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบคุคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการบรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมไดหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) อาคารเพื่อการประกอบอุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่จัดสรร   



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๖) อาคารเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมที่อยูในพื้นที่จัดสรร  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือ

ตึกแถว  เวนแตเปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหา
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๙) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   
(๑๐) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยประเภทบานแถว  เวนแตเปนการดําเนินการ 

ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
ถามีการปลูกสรางอาคารเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม   (๖)  และเพื่อการอยูอาศัยหรือ

ประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๘)  ดําเนินการอยูในพื้นที่จัดสรรที่ดินเพื่อการ
อยูอาศัยโครงการเดียวกันใหปลูกสรางอาคารไดไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ขอหามการปลูกสรางอาคารตาม  (๗)  (๙)  และ  (๑๐)  มิใหใชบังคับในกรณีการดําเนินการ
ของการเคหะแหงชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกยายชุมชนแออัด 

ขอ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  

จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
(๒) อาคารเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่จัดสรร 
(๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
(๕) อาคารหรือสถานที่ที่ใชในการอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
การปลูกสรางอาคารบริเวณริมฝงคลองทาลาด  และคลองหนาเมือง  ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงคลองดังกลาวไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือ 
การสาธารณูปโภค 

ขอ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  
หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙   



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๑๐ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และ  
ขอ  ๙  กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหาม
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว  ใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙ 

ขอ ๑๑ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๒ ใหนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมนึก  เกตุชาติ 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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2 โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การตม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได
(2)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได
(5)  การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  โกดังหรือ ได
       คลังสินคา
(8)  การเพาะเชื้อเห็ด  กลวยไม  หรือถั่วงอก ได ได ได ได ได
(9)  การรอน  ลาง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได ได ได
(11)  การฟกไข  โดยใชตูอบ ได

โ ป ิ ี่ ั ั  ึ่ ิใ  ั  ้ํ  ใ  ึ่ ื

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีทายเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2551 (ตอ)

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

4 โรงงานประกอบกิจกรรมเกียวกับสัตว ซึงมิใชสัตวนํา อยางใดอยางหนึง  หรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การฆาสัตว ได
(2)  การถนอมเนื้อสัตว  โดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดองตากแหง  หรือทําให ได ได ได

เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(3)  การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว  มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด ได

จากไขมันสัตวหรือกระดูกสัตว

(6)  การลาง  ชําแหละ แกะ  ตม นึ่ง  ทอด  หรือบด  สัตว  หรือสวนหนึ่งสวนใด ได

ของสัตว
(7)  การทําผลิตภัณฑจากไข  เพื่อใชประกอบเปนอาหาร  เชน  ไขเค็ม  ไขเยี่ยวมา ได ได ได ได ได

ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง  หรือไขเหลวแชเย็น
6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(2)  การถนอมสัตวน้ํา  โดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง  หรือทําให ได ได ได
      เยือกแข็งฉับพลันหรือเหือดแหง
(3)  การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา  หนัง  หรือไขมันสัตวน้ํา ได
(5)  การลาง  ชําแหละ  แกะ  ตม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตวน้ํา ได
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ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีทายเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2551 (ตอ)

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไมอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืชหรือผลไม  และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได ได
      และอากาศเขาไมได
(2)  การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม  โดยวิธีกวน  ตากแหง ดอง  หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได ได
      โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  เมล็ดพืช  หรือหัวพืช  อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การสี  ฝด  หรือขัดขาว ได ได ได
(2)  การทําแปง ได(2)  การทาแปง ได
(3)  การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได
(4)  การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได
(6)  การปลอกหัวพืช  หรือทําหัวพืชใหเปนเสน  แวน  หรือแทง ได ได ได ได ได

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้
(1)  การทําขนมปง หรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได
(2)  การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได
(3)  การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น ได ได ได ได

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล  ซึ่งทําจากออย  บีช หญาหวาน หรือ
พืชอื่นที่ใหความหวานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)  การทําน้ําเชื่อม ได ได ได
(7)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว  ตนตาลโตนดหรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย
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ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม

บัญชีทายเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2551 (ตอ)

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การทําใบชาแหง หรือใบชาผง ได
(2)  การคั่ว  บด  หรือปนกาแฟ  หรือการทํากาแฟผง ได ได ได
(3)  การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได
(4)  การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผง  หรือขนมจากช็อกโกแลต ได ได ได ได
(5)  การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได ได
(6)  การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได
(7)  การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไม  หรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบผลไม  หรือ ได ได ได ได

เปลือกผลไมดวยน้ําตาลเปลอกผลไมดวยนาตาล
(8)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม  (Nuts)  หรือการเคลือบถั่วหรือ ได ได ได ได

เมล็ดผลไม  (Nuts)  ดวยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก  หรือช็อกโกแลต
(10)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได
(11)  การทําไอศกรีม ได ได ได ได

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(6)  การทําน้ําสลัด ได ได ได ได ได
(7)  การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได
(8)  การทําพริกปน  พริกไทยปน  หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ  ตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได
(2)  การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได
(4)  การทําน้ําแร ได ได ได ได
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21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเสน  ยาเคี้ยว  หรือ  ยานัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ ได
(3)  การทํายาอัด  ยาเสน  ยาเสนปรุง  หรือยาเคี้ยว ได ได
(4)  การทํายานัตถุ ได ได

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ  ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได
(2)  การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได
( ) ํ ิ ั   ใ ไ  ไ  ไ  ไ  ไ  ไ (3)  การทําผลตภณฑ  จากผาใบ ได ได ได ได ได ได
(4)  การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

24 โรงงานถักผา  ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย  หรือฟอก  ยอมสี  ได ได ได ได ได ได
หรือแตงสําเร็จผา  ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกใหเปนปุย  ซึ่งมิใชเสื่อหรือ ได ได ได ได ได
พรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การผลิตเชือก ได ได ได
(2)  การผลิต  ประกอบ  หรือ ซอมแซมตาขาย แห  หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได ได

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย  ซึ่งมิใชรองเทาอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา  ผาพันคอ เนคไท หูกระตาย ได ได ได ได ได ได

ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผาหนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(2)  การทําหมวก ได ได ได ได ได ได
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33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา  ซึ่งมิไดทําจากไมยางอบแข็ง ได ได ได ได

ยางอัดเขารูป  หรือพลาสติกอัดเขารูป
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1)  การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได
(2)  การทําวงกบ  ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

ที่ทําดวยไมของอาคาร

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช  จากไมไผ  หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอกอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

ํ ื่ ื ื ื่ ใ  ไ  ึ ิ้  ไ (1)  การทําภาชนะบรรจุ  เครืองมือ  หรือเครืองใชจากไม  และรวมถึงชินสวนของ ได
      ผลิตภัณฑดังกลาว
(2)  การทํารองเทา  ชิ้นสวนของรองเทาหรือหุนรองเทาจากไม ได
(3)  การเเกะสลักไม ได ได ได ได ได ได
(4)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได
(5)  การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยางหรืออโลหะอื่น ได
ซึ่งมิใชเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1)   การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลม  ทําปก  หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได
(2)   การทําแมพิมพโลหะ ได

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)  การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได
(2)  การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําในสวนยาง ได

หรือปา

55 โรงงานผลิตภัณฑ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และรวมถึงการเตรียม ได ได ได ได ได
วัสดุเพื่อการดังกลาว
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57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต  ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใด อยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(3)  การผสมซีเมนต  ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ได

เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใด อยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1)  การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซั่ม ได
      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

โ ิ  ั ป ื  ื่ ื ื ื่ ใ  ี่ ํ  ็ ื ไ  ไ  ไ  ไ  ไ 61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครืองมือหรือเครืองใชทีทําดวยเหล็กหรือ ได ได ได ได ได
เหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได
ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง หรือ
ติดตั้งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(2)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1)  การทําภาชนะบรรจุ ได
(12)  การตัด  พับ  หรือมวนโลหะ
(13)  การกลึง  เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ ได ได ได ได
รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว
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69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ  เครื่องทําบัญชี ได ได ได ได ได ได
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเลคทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories)  เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers)
เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได ได

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได ได ได
ื  ื่ ป ื่ ป ั ื  ื่ โป ้ํ ั ไฟหรือ กาซ เครืองเปาลม เครืองปรบหรือถายเทอากาศ เครืองโปรยนําดบไฟ

ตูเย็น หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก
ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น  ลิฟต
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกซอนของ (Stackers)  เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ ผลิตภัณฑดังกลาว  ฯลฯ ได ได ได

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได ได
ในลําดับที่  70 เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับ 
หรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง หรือ
จําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
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ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

72 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได
 เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลนแผนเสียง  เครื่องบันทึกคําบอก
 เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป  เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดีทัศน)
 แผนเสียง  เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสงโทรทัศน  เครื่องรับสงสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่
เกี่ยวของ  (Semi - Conductor  or  Related  Sensitive  Semi - Conductor Devices) 
คาปาชิเตอร  หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
 (Fixed  or  Variable  Electronic  Capacitors  Or  Condensers) เครื่องหรือ

ิโ ฟ  ื่ ื ฟ โ สโ ป  ื ื่ ื หลอดเรดโอกราฟ  เครองหรอหลอดฟลโูรสโคป  หรอเครองหรอหลอดเอกซเรย
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ  หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็คทรอนิกส ดังกลาว

73 โรงงานผลิต  ประกอบ  หรือดัดแปลง  เครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุ  
ไวในลําดับใด  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจากเรือยาง ได ได ได ได ได
(2)  การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  จักรยานยนต  จักรยานสามลอ หรือ
จักรยานสองลอ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การสราง  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได

จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ
(2)  การทําชิ้นสวนพิเศษ  หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต  จักรยานสามลอ ได ได ได

หรือจักรยานสองลอ

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือ ได ได ได
สัตว ซึ่งมิใชจักรยานและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ ดังกลาว
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81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร
หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)   การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใช ได ได ได ได ได ได

ในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ได ได ได
หรือเครื่องวัดเวลา

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้
(1)  การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก ได ได ได ได ได ได

ื ั ีหรืออัญมณี
(2)  การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได
(3)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได ได ได
(4)  การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได ได ได ได ได ได
(5)  การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได ได ได

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่อง ได ได ได
ดนตรีดังกลาว

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว
ในลําดับอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1)   การทําเครื่องเลน ได ได ได
(2)   การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได
(3)   การทําเครื่องเพชรหรือพลอย  หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได
(4)   การทํารม  ไมถือ  ขนนก  ดอกไมเทียม  ซิป  กระดุม ไมกวาด  แปรง  ตะเกียง ได ได ได ได ได ได

โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่  กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก
(5)   การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินคา  ตราโลหะ ได ได ได ได ได ได

หรือยางแมพิมพลายฉลุ  (Stencils)
(6)   การทําแหคลุมผม  ชองผม  หรือผมปลอม ได ได ได ได
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90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1)  การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

92 โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทา  หรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  รถพวง จักรยานสามลอ
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

่ ่ ่ (1)  การซอมแซมยานทีขับเคลือนดวยเครืองยนต หรือสวนประกอบของยาน ดังกลาว ได ได ได
(2)  การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบ ได ได ได

ของยานดังกลาว
(3)  การพนสีกันสนิม  ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
(4)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร  พลอย ทองคํา ได ได ได ได
ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

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

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  การตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยาง อยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(3)  การลงรัก หรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง  หรืออัญมณี ได ได ได ได

หมายเหตุ :

ลําดับที่                         
ได                                 
โรงงานจําพวกที่        

หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
หมายถึง   สามารถดําเนินกิจการไดภายใตของกฎหมายวาดวยโรงงาน


