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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทาขาม 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในทองที่เทศบาลเมืองทาขาม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

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  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองทาขาม  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทาขาม  และผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  จึงตราเทศบัญญัติไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทาขาม  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่เทศบาลเมืองทาขาม  
อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพุนพิน  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 
๑.๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒  ฟากใต   ถนนศิริรักษ 

และเสนตรงที่ตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับ
คลองพุนพิน  ฝงตะวันตก 

 ดานตะวันออก จดคลองพุนพิน  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดถนนจุลจอมเกลา  ฟากเหนือ  วัดดอนกะถิน  ถนนศิริรักษ  

และแนวเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองทาขาม 
 ทั้งนี้ยกเวนวัดสถลธรรมาราม 
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๑.๒ ดานเหนือ จดแมน้ําตาป  ฝงใต  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  เสนตรงที่ตอจาก
หลักหมุดผังเมือง  รหัส  สฎ  ข-๔๐๐๔  (พิกัด  N  ๑,๐๐๘,๕๙๐  E  ๕๒๘,๔๗๓)  ไปทางทิศตะวันออก
ถึงริมฝงหวยมัด  ฝงตะวันตก  ตรงจุดที่อยูหางจากหวยทองบรรจบกับหวยมัด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ตามแนวหวยมัดเปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ดานตะวันออก จดหวยมัด  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  ฟากเหนือ  ถนนทาลอน  

ถนนธราธิบดี  ฟากเหนือ  สํานักงานที่ดินอําเภอพุนพิน  สํานักงานตรวจบัญชี  สหกรณอําเภอพุนพิน  
ศูนยชางที่  ๑๐  กรมสงเสริมสหกรณ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๑๑  จังหวัดสุราษฎรธานี  โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม  ถนนมุงพัฒนา  ฟากเหนือ  และถนนจุลจอมเกลา  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดแมน้ําตาป  ฝงตะวันออก 
 ทั้งนี้ยกเวนโรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม  ๓ 
๑.๓ ดานเหนือ จดถนนธราธิบดี  ฟากใต  ที่ทําการไปรษณียโทรเลขพุนพิน  

ธนาคารออมสิน  ถนนมหาไทย  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๑  ฟากใต  และชุมสายโทรศัพทพุนพิน 
 ดานตะวันออก จดหวยมัด  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๑  ถนนมหาไทย  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และแนวเขตเทศบาลเมืองทาขาม   
 ดานตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก  ถนนสราญราษฎร  

ฟากตะวันออก  สํานักงานเทศบาลเมืองทาขาม  โรงพยาบาลพุนพิน  หองสมุดประชาชน  อําเภอพุนพิน  
วัดตรณาราม  และโรงพยาบาลสวนสราญรมย 

 ทั้งนี้ยกเวนศูนยบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธีสุราษฎรธานี   และสํานักงานสงเสริม
การเกษตรภาคใต 

๑.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 
 ดานตะวันออก จดแมน้ําตาป  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดวัดทาขาม  แมน้ําพุมดวง  ฝงเหนือ  โรงสูบน้ําแรงตํ่าทาตลิ่งชัน  

การประปาสุราษฎรธานี 
 ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองทาขาม  ถนนพัฒนาทาขาม  ฟากใต  

ถนนตาปเจริญ  ฟากตะวันออก  และฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๓  ฟากตะวันออก 
 ทั้งนี้ยกเวนโรงเรียนเจริญเวชวิทยา  และโรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม  ๒ 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 

๒.๑ ดานเหนือ จดถนนมุงพัฒนา  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดกองกํากับการอํานวยการโรงเรียนตํารวจภูธรภาค  ๘ 

 ดานใต จดถนนจุลจอมเกลา  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดถนนมุงพัฒนา  ฟากตะวันออก 

๒.๒ ดานเหนือ จดถนนมุงพัฒนา  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดสถานีวิทยุกระจายเสียง  จส.  ๒  แขวงการทางสุราษฎรธานี   

ที่ทําการไปรษณียโทรเลขพุนพิน  และธนาคารออมสิน 

 ดานใต จดถนนจุลจอมเกลา  ฟากเหนือ 

 ดานตะวันตก จดที่วาการอําเภอพุนพิน  สถานีตํารวจภูธรพุนพิน  กองกํากับการ

สืบสวน  ภาค  ๘  สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน  โรงเรียนวัดตรณาราม  และสํานักงานคณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหงชาติ  เขต  ๒ 

๒.๓ ดานเหนือ จดถนนตาปเจริญ  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดถนนตาปเจริญ  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดถนนพัฒนาทาขาม  ฟากเหนือ  และโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองทาขาม 

 ดานตะวันตก จดเสนตรงที่เชื่อมตอระหวางหลักหมุดผังเมือง  รหัส  สฎ  ข - ๔๐๑๑  

(พิกัด  N  ๑,๐๐๗,๑๔๐  E  ๕๒๓,๘๔๕)  กับหลักหมุดผังเมือง  รหัส  ข-๔๐๑๔  (พิกัด  N  ๑,๐๐๖,๔๑๘  

E  ๕๒๓,๘๖๒)   

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 

๓.๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

 ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๓  ฟากตะวันตกเสนตรง 

ที่เชื่อมตอระหวางหลักหมุดผังเมือง  รหัส  สฎ  ข-๔๐๑๑  (พิกัด  N  ๑,๐๐๗,๑๔๐  E  ๕๒๓,๘๔๕)   

กับหลักหมุดผังเมือง  รหัส  ข - ๔๐๑๔  (พิกัด  N  ๑,๐๐๖,๔๑๘  E  ๕๒๓,๘๒๖) 

 ดานใต จดถนนพัฒนาทาขาม  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๕๓ 

 ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองทาขาม 
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๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต  ถนนราษฎรบํารุง  ถนนจุลจอมเกลา  
ฟากใต  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ถนนธราธิบดี  ฟากตะวันออก  โรงเรียนวัดตรณาราม  และโรงพยาบาล
สวนสราญรมย 

 ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  สํานักงานเทศบาล
เมืองทาขาม  โรงพยาบาลพุนพิน  และหองสมุดประชาชนอําเภอพุนพิน  ถนนสราญราษฎร  ฟากตะวันตก 

 ดานใต จดเสนต้ังฉากกับถนนธราธิบดี  ตรงจุดที่อยูหางจากศูนยกลาง
ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับถนนธราธิบดี  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนธราธิบดี  
เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

 ดานตะวันตก จดแมน้ําตาป  ฝงตะวันออก 
 ทั้งนี้ยกเวนสถานีรถไฟสุราษฎรธานีและที่ดินราชพัสดุ  สฎ  ๑๐๖  (๔๒๒๒) 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 
๔.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๑๒ 
 ดานตะวันออก จดคลองพุนพิน  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒  ฟากเหนือ 
 ดานตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองทาขาม 
 ทั้งนี้ยกเวนหมวดปฏิบัติการสูบน้ําที่  ๒  กรมชลประทาน 
๔.๒ ดานเหนือ จดแมน้ําตาป  ฝงใต 
 ดานตะวันออก จดหวยทอง  ฝงตะวันตก  และหวยมัด  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดเสนตรงที่ลากจากหวยมัด  ฝงตะวันตก  ที่จุดซ่ึงหวยทอง

บรรจบกับหวยมัด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวหวยมัด  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  
จนบรรจบกับหลักหมุดผังเมือง  รหัส  สฎ  ข - ๔๐๐๔  (พิกัด  N  ๑,๐๐๘,๕๙๐  E  ๕๒๘,๔๗๓) 

 ดานตะวันตก จดแมน้ําตาป  ฝงตะวันออก  และวัดรัตนธรรมาราม 
๔.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๑ 
 ดานตะวันออก จดหวยมัด  ฝงตะวันตก 
 ดานใต จดแนวเขตเทศบาลเมืองทาขาม  ถนนมหาไทย 
 ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ถนนมหาไทย  

ฟากตะวนัออก 
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๔.๔ ดานเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต   ฟากใต   และถนนสาธารณะ 
ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 

 ดานใต จดแนวเขตเทศบาลเมืองทาขาม  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 
 ดานตะวันตก จดแมน้ําตาป  ฝงตะวันออก 
ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  รายละเอียดปรากฎตามแผนที่

ทายเทศบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาช  สถานที่เก็บกาช  และหองบรรจุกาชตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาช

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาช  สถานที่ใชกาช  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาช 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๑) สวนสนุก 
(๑๒) สนามแขงรถ 
(๑๓) สนามแขงมา 
(๑๔) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๑๕) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

การกอสรางอาคารริมฝงแมน้ําตาป  แมน้ําพุมดวง  คลองพุนพิน  ใหมีที่วางตามแนวขนาน 

ริมฝงแมน้ําตาป  แมน้ําพุมดวง  คลองพุนพิน  ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ

คมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

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

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาช  สถานที่เก็บกาช  และหองบรรจุกาชตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาช

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาช  สถานที่ใชกาช  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาช 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สวนสนุก 

(๑๐) สนามแขงรถ 
(๑๑) สนามแขงมา 
(๑๒) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาช  สถานที่เก็บกาช  และหองบรรจุกาชตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาช

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาช  สถานที่ใชกาช  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาช 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) สถานีขนสงสินคา 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   

(๑๐) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
การกอสรางอาคารริมฝงแมน้ําตาป  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ําตาป  หรือแหลงน้ํา

สาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาช  สถานที่เก็บกาช  และหองบรรจุกาชตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาช

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาช  สถานที่ใชกาช  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาช 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลงิ  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) การกอสรางอาคารเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน

เพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๖) การกอสรางอาคารอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๗) การกอสรางอาคารอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม  หองแถวหรือตึกแถว  เวนแตเปน

สวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๘) การกอสรางอาคารอยูอาศัยประเภทบานแถว  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน

เพื่อการอยูอาศัยและมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๙) การกอสรางอาคารอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ถามีการกอสรางอาคารเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๕)  และเพื่อการ

อยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถวตาม  (๗)  ดําเนินการอยูในการอยูใน
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยโครงการเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกัน 
ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ขอหามการกอสรางอาคารตาม  (๘)  และ  (๙)  มิใหใชบังคับในกรณีการดําเนินการของการ
เคหะแหงชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกยายชุมชนแออัด 

การกอสรางอาคารริมฝงแมน้ําตาป  คลองพุนพิน  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ําตาป  
คลองพุนพินไมนอยกวา  ๖   เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา   หรือการ
สาธารณูปโภค 

ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗  หามิให
บุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗   

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  
กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหาม
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการ 
ขัดตอเทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๑ ใหนายกเทศมนตรีเมืองทาขาม  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ทศพล  งานไพโรจน 

นายกเทศมนตรีเมอืงทาขาม 



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืช

        ในไซโล  โกดังหรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด  กลวยไมหรือถั่วงอก ได ได

(๙)  การรอน  ลาง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล

        เกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว  ซึ่งมิใชสัตวน้ํา   อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้  

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีแนบทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทาขาม  เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เทศบาลเมืองทาขาม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2552

--------------------------------------------

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓)  การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว  มันสัตว

         หนังสัตวหรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว ได

(๖) การลาง  ชําแหละ  แกะ  ตม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตว  หรือสวน

        หนึ่งสวนใดของสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร  เชน

        ไขเค็ม  ไขเยี่ยวมา  ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็งหรือไขเหลวแชเย็น ได ได ได ได ได

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง

        หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา  หนัง

        หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง  ชําแหละ  แกะ  ตม  นึ่ง  ทอดหรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก  พืช  หรือผลไม  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม  และ

       บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บรเิวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม  โดยวิธีกวน  ตากแหง  ดอง

         หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ดหรือชิ้น ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย  บีช หญา

หวาน  หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน  อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลาย

อยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว  ตนตาลโตนด

        หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกแลต

หรือขนมหวาน  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว  บดหรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผง  หรือขนมจากช็อกโกแลต ได ได ได ได

(๕) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ดหรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ

        ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว

        หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก  หรือ

        ช็อกโกแลต ได ได ได ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลดั ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน  พริกไทยปนหรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด

หรือยอยน้ําแข็ง ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลมหรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ  ยาอัด  ยาเสน  ยาเคี้ยว

หรือยานตัถุ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด  ยาเสน  ยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช

เครื่องนุงหม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไมหรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใยหรือ

ฟอก ยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไมหรือเครื่องนุงหมที่ถักดวย

ดายหรือเสนใย ได ได ได ได ได ได

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถักหรือผูกใหเปนปุย

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แหหรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต  ประกอบ  หรือซอมแซมตาขาย  แหหรืออวน

         และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย  ซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม  เขม็ขัด  ผาเช็ดหนา  ผาพันคอ

       เนกไท  หูกระตาย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทาจากผา  หนังสัตว

       ขนสัตว  หรือวัสดุอื่น ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา  ซึ่งมิไดทําจากไม

ยางอบแข็ง  ยางอัดเขารูป  หรือพลาสติกอัดเขารูป ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะรอง  หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น

       ที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนาตาง  บานหนาตาง  

        บานประตู  หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใชจากไมไผ  หวาย  ฟาง

ออ  กกหรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

๓๖ โรงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ  เครื่องมือหรือเครื่องใชจากไม

       และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๒) การทํารองเทา  ชิ้นสวนของรองเทาหรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม  แกว

ยาง  หรืออโลหะอื่น  ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน

อาคารจากพลาสติกอัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ

ดังกลาว ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร  การเย็บเลม  ทําปก 

       หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ  ซึ่งมิใชการทํา

      ในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น  ผสม  รีดใหเปนแผนหรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่ง

        มิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปนดินเผา  หรือ

เครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว ได ได ได ได ได

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การผสมซีเมนต  ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร  อยางใดอยางหนึ่ง

        หรือหลายอยางเขาดวยกัน  หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาวหรือ

        ปูนปลาสเตอร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุ

        อื่น ได

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ  อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม  ผลิตภัณฑ

       ยิปซัมหรอืผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องมือ  หรือเครื่อง

ใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได ได ได ได

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร  ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปน

สวนใหญ  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได ได ได ได ได

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ สําหรับใชในการ

กอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด  พับหรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง  เจาะ  ควาน  กัด  ใส  เจียนหรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องยนต  เครื่อง

กังหัน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือ

เครื่องกังหนัดังกลาว ได ได ได ได

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดังแปลงหรือซอมแซมเครื่องคํานวณ  เครื่อง

ทําบัญชี  เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจะ  เครื่องจักรสําหรับใชใน

การคํานวณชนิดดิจิตอลหรือชนิดอนาลอก  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog

Computers or Associated Electronic Data Processing Registers)

เครื่องพิมพดีด  เครืองชั่ง  ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา  เครื่อง

อัดอากาศหรือกาช  เครื่องเปาลม  เครื่องปรับหรือเครื่องถายเทอากาศ

เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น  เครื่องขาย

สินคาอัตโนมัติ  เครื่องลาง  ซัก  ซักแหงหรือรีดผา  เครื่องเย็บ 

เครื่องสงกําลังกล  เครื่องยก  ปนจั่น  ลิฟต  บันไดเลื่อน  รถบรรทุก

รถแทรกเตอร  รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม  รถยกชอนของ

(Stackers)  เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือ

สําหรับใชในบาน  แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องจักร  หรือ

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่  ๗๐  เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนต

ไฟฟา  เครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงแรงไฟฟา  เครื่องสับหรือ

บังคับไฟฟา  เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา  เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟาหรือ

เครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุเครื่องรับ

โทรทัศน  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลนแผนเสียง

เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป  เครื่องเลนหรือ

เครื่องบันทึกแถบภาพ  (วิดิทัศน)  แผนเสียง  เทปแมเหล็ก

ที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสงโทรทัศน  เครื่องรับสง

สัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือ

ตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ  (Semi - Conductor or Related Sensitive

Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอ

นิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได  (Fixed or Variable Electronic

Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือ

หลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึงการ

ผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ได ได ได ได ได ได

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรอื  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การตอ  ซอมแซม  ทาสีหรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจาก

       เรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต  จักรยานสามลอหรือ

จักรยานสองลอ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การสราง  ประกอบ  ดังแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

       จักรยานยนต  จักรยานสามลอหรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต

        จักรยานสามลอหรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลงหรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใชหรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํา  ดัดแปลงหรือซอมแซมเครื่องมือ  หรืออุปกรณวิทยาศาสตร

      ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่งตวง  วัดหรือบังคับ

      ควบคุม ได ได ได ได ได ได

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลาหรือชิ้นสวนของ

นาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรือ

อัญมณี  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา  ทองขาว

       เงิน  นากหรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหลทอง

        หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได

(๓) การตัด  เจียระไนหรือขัดเพชร  พลอยหรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ

        เหรียญอื่น ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี  และรวมถึงชิ้นสวนหรือ

อุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน  เครื่องมือหรือเครื่องใชที่

มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย  หรือเครื่องประดับสําหรับ

        การแสดง ได ได ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทํารม  ไมถือขนนก  ดอกไมเทียม  ซิป  กระดุม  ไมกวาด

        แปรง  ตะเกียง  โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองสูบยาหรือกลอง

       บุหรี่  กนกรองบุหรี่หรือไฟแช็ก ได ได ได ได ได

(๕) การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของหรือเครื่องโฆษณา

       สินคา  ตราโลหะหรือยาง  แมพิมพลายฉลุ  (Stencils) ได ได ได ได ได ได

(๖) การทําแหคลุมผม  ชองผมหรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธิ์หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

รถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอหรือสวนประกอบของยาน

ดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่



ลํา

ดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ

       ของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวน

        ประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลาหรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร

พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นากหรืออัญมณี ได ได ได ได

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัดหรือยอมผา  เครื่องนุงหม

พรมหรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมี

การผลิต  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทองหรืออัญมณี ได ได ได ได

หมายเหต ุ                     ลําดับที่                                 หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                   ได                                         หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                   โรงงานจําพวกที่                       หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



 


