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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองวาฬ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลตําบลคลองวาฬ  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬและผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองวาฬ  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาล 
ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์  
(ปรับปรุงครั้งที่  ๒)  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ  นี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดโรงเรียนบ้านคลองวาฬ  ฟากใต้  

ด้านตะวันออก  จดถนนบ้านคลองวาฬ - บ้านหว้ากอ  ฟากตะวันตกและถนนป้อมตํารวจ - หนองหิน  
ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดซอยพัฒนา  ฟากเหนือ  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  สถานีจ่ายน้ําประปาคลองวาฬ  การประปา 
ส่วนภูมิภาค  สาขาประจวบคีรีขันธ์  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนบ้านคลองวาฬ - 
บ้านหว้ากอ  และโรงเรียนบ้านคลองวาฬ   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑ - ๒.๒   
(๒.๑) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดถนนบ้านคลองวาฬ - บ้านหว้ากอ  ฟากตะวันตก  ด้านใต ้ 

จดโรงเรียนบ้านคลองวาฬ  ด้านตะวันตก  จดวัดคลองวาฬ 
(๒.๒) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดวัดคลองวาฬ  สํานักงานเทศบาลตําบลคลองวาฬ 

และโรงเรียนบ้านคลองวาฬ  ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 
บ้านคลองวาฬ - บ้านหว้ากอ  จดสถานีจ่ายน้ําประปาคลองวาฬ  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาประจวบคีรีขันธ์  
และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  และถนนป้อมตํารวจ - 
หนองหิน  ด้านตะวันตก  จดถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  ฟากตะวันออก  และหลักเขตที่  ๔  
เขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑ - ๓.๒   
(๓.๑) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดถนนประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  ฟากตะวันออก  

บรรจบกับถนนบ้านคลองวาฬ - บ้านหว้ากอ  ด้านใต้  จดวัดคลองวาฬ  ด้านตะวันตก  จดถนน
ประจวบคีรีขันธ์ - บ้านหนองหิน  ฟากตะวันออก 

(๓.๒) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดสถานีวิจัยประมงคลองวาฬมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์พัฒนาการเพาะสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  กรมประมง  และ  คลองวาฬ  ฝ่ังใต้  ด้านตะวันออก  
จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ  ระหว่างหลักเขตที่  ๓  
และหลักเขตที่  ๔  ด้านตะวันตก  จดถนนแยกป้อมตํารวจ - หนองหิน  ฟากใต้  ถนนบ้านคลองวาฬ - 
บ้านหว้ากอ  ฟากตะวันออก  ทั้งนี้  ยกเว้น  สถานีอนามัยตําบลคลองวาฬ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  ที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเล  เริ่มตั้งแต่สถานีวิจัยประมง  
คลองวาฬ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์   
กรมประมงและเขาคลองวาฬ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่  ๓  เทศบาลตําบลคลองวาฬ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารที่ใช้เพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๔) สถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ    
(๖) สถานที่เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า   
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  
(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอย  
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ      
(๑๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  
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การก่อสร้างอาคารริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) อาคารที่ใช้เพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๔) สถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) สถานที่ เ ก็บสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นที่ เก็บ   พักหรือขนถ่าย สินค้า   
หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  

(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ    
(๗) สถานที่เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า    
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย  

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์   
(๑๑) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ  
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญตัินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) อาคารที่ใช้เพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) สถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) สถานที่เก็บสินค้าประเภทอาคารขนาดใหญ่ซ่ึงใช้ เป็นที่เก็บ  พักหรือขนถ่ายสินค้า 
หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
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(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๙) โรงฆ่าสัตว์   
การก่อสร้างอาคารริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ  ๗  ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสีย  
(๒) สถานที่กําจัดมูลฝอย  
(๓) อาคารอยู่อาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยจัดสรรที่ดิน 
(๔) ห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถวที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย     
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หรือหอพัก 

ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก      
(๖) อาคารขนาดใหญ่ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม  
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม     
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ      
(๙) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

การก่อสร้างอาคารริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณปูโภค 

ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ห้ามมิให้
บุคคลใดดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   

ข้อ ๙ อาคารที่ มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๔   ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   
ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดใน  
ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗   



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่  
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
เป่ือน  บุญช่วย   

นายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬ 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได

 (๒) การทําแปง ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได ได ได

 (๒) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช 

หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใด 

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด

หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย

หรือฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม

ที่ถักดวยดายหรือเสนใย ได ได ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองวาฬ  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

  หรือบางประเภทในทองที่เขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔

หมายเหตุ
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ 

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย  ซึ่งมิใชรองเทา

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ

เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว 

ขนสัตว หรือวัสดุอื่น ได

 (๒) การทําหมวก ได

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา 

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว ได

๘๘ โรงผลิตผลังงานไฟฟา (สํารอง) ได เวนแตการประกอบการที่เปน

สวนหนึ่งของกิจการโรงแรม

หางสรรพสินคาและที่พัก

นักทองเที่ยว

๙๒ โรงงานหองเย็น ได เวนแตการประกอบการที่เปน

สวนหนึ่งของกิจการโรงแรม

หางสรรพสินคาและที่พัก

นักทองเที่ยว ไมมีการแกะลาง

หรือแปรสภาพวัตถุดิบ

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ

ของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ชับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ 

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม เวนแตการประกอบการที่เปน

พรม หรือขนสัตว ได สวนหนึ่งของกิจการโรงแรม

และที่พักนักทองเที่ยวและไม

มีการฟอกยอม

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๓) การลงรัก หรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก 

ทอง หรืออัญมณี ได

หมายเหตุ            ลําดับที่                         หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                         ได                                หมายถึง  สามารถกอสรางอาคารโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                          โรงงานจําพวกที่            หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

ลําดับ

ที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ 

หมายเหตุ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่




