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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแหลมสัก 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในเขตเทศบาลตําบลแหลมสัก  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
เทศบาลตําบลแหลมสัก  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแหลมสัก  และโดยความเห็นชอบ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแหลมสัก  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตําบลแหลมสัก  
อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้   
“แนวชายฝ่ังทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  บริเวณพื้นที่ที่มีการครอบครองในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

ป่าปากลาว - ป่าคลองบากัน  และแนวเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแหลมสัก  เว้นแต่บริเวณที่  ๑  

และพื้นที่ตามแนวขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากแนวเขตชายฝ่ังทะเลของเทศบาลตําบลแหลมสัก 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอ่ืนใด  เว้นแต่ 
(๑) อาคารสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่เป็นของรัฐ 
(๒) เขื่อน  ท่าเทียบเรือ  ทาง  หรือท่อระบายน้ํา 
สําหรับบริเวณที่  ๑  กรณีที่เอกชนมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ห้ามก่อสร้างอาคาร

ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างที่เป็นเสารับส่งสัญญาณที่ใช้ในกิจการ

โทรคมนาคม 
(๒) อาคารขนาดใหญ่ 
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(๓) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด   
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

หรือปรับปรุงเพื่อทดแทนของเดิม 
(๙) โรงกําจัดมูลฝอย 

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) อาคารหรือสถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ้ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โครงสร้างที่เป็นเสารับส่งสัญญาณที่ใช้ในกิจการ

โทรคมนาคม 
(๒) อาคารขนาดใหญ่ 
(๓) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิดและจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่าย  ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

หรือปรับปรุงเพื่อทดแทนของเดิม 
(๙) โรงกําจัดมูลฝอย 

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) อาคารหรือสถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง  
หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  
และข้อ  ๕ 

ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ก่อนหรือในวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้  
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ 
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีตําบลแหลมสัก  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
กมล  บุญธีระเลิศ 

นายกเทศมนตรีตําบลแหลมสัก 
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2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การตม้ นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช (ตามเงื่อนไขกระทรวงอุตสาหกรรม) ได้

(2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(5) การเก็บรักษาหรือลาํเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้

โกดงัหรือคลงัสินคา้

(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลว้ยไม ้หรือถัว่งอก ได้ ได้

(9) การร่อน ลา้ง คดั หรือ แยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(11) การฟักไข่โดยใช้ตูอ้บ ได้

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวซ์ึ่งมิใช่สัตวน์ํ้า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การฆ่าสัตว์ ได้

(2) การถนอมเนื้อสัตว ์โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาํให้ ได้ ได้

เยือกแขง็โดยฉับพลนัหรือเหือดแห้ง

(7) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้

ไข่เยีย่วมา้ ไข่ผง ไข่เหลวเยอืกแข็งหรือไข่เหลวแช่เยน็ (ตามเงื่อนไข

กระทรวงอุตสาหกรรม)

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้านมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนื้

(1) การทาํนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ได้ ได้

  บัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาํบลแหลมสัก

บริเวณที่ 1
ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ 2

โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ 

บริเวณ
ผ-1 
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การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัวน์ํ้ า อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนื้

(2) การถนอมสตัวน์ํ้ า โดยวิธีอบรมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือทาํให้ ได้ ได้ ได้

เยือกแขง็โดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง

(3) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากสตัวน์ํ้ า หนงั หรือไขมนัสัตวน์ํ้ า ได้

(5) การลา้ง ชาํแหละ แกะ ตม้ นึ่ง ทอด หรือบดสตัวน์ํ้ า

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั พืชหรือผลไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืช หรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะ ได้

ที่ผนึก และอากาศเขา้ไม่ได้

(2) การถนอมผกั พืช หรือผลไมโ้ดยวิธีกวน ตากแห้ง  ดอง หรือทาํให้ ได้ ได้

เยือกแขง็โดยฉบัพลนัหรือเหือดแห้ง

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืช หรือหวัพืชอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การสี ฝัด หรือขดัขา้ว ได้ ได้ ได้

(2) การทาํแป้ง ได้ ได้

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

บริเวณ

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํขนมปัง หรือขนมเคก้ ได้ ได้

(2) การทาํขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้

(3) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้งเป็นเส้น เมด็ หรือชิ้น

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าตาลซึ่งทาํจากออ้ย บีช หญา้หวาน 

หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การทาํนํ้าเชื่อม ได้

(7) การทาํนํ้าตาลจากนํ้าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนด หรือพืช ได้

อื่น ๆ ที่มิใช่ออ้ย

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชากาแฟ โกโก ้ช็อกโกแลตหรือขนมหวาน

อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํใบชาแห้ง หรือใบชาผง ได้

(2) การคัว่ บด หรือป่นกาแฟ หรือการทาํกาแฟผง

(11) การทาํไอศครีม ได้ ได้

13 โรงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้

(7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้

(8) การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้

โรงงานจําพวกที่
ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

โรงงานจําพวกที่

บริเวณ
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14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทาํนํ้ าแข็ง หรือตดั ซอย บด หรือยอ่ยนํ้าแขง็ ได้ ได้ ได้ ได้

15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารสตัว ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การทาํอาหารผสมหรืออาหารสาํเร็จรูปสาํหรับสัตวเ์ลี้ยง ได้

(เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสตัว)์

19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัมอลห์รือเบียร์ อย่างใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(2) การทาํเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ)

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้าดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

นํ้าอดัลม หรือนํ้ าแร่อยา่งอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(1) การนํ้าดื่ม ได้ ได้ ได้

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาสูบ ยาอดั ยาเสน้ ยาเคี้ยว หรือยานตัถุ์

อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปนี้

(1) การอบใบยาสูบใหแ้ห้ง หรือการรูดกา้นใบยาสูบ

(3) การทาํยาอดั ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว

(4) การทาํยานตัถุ์

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

โรงงานจําพวกที่

บริเวณ

โรงงานจาํพวกที่
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22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ดา้ย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน

(Asbestos) อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(4) การพิมพส์ิ่งทอ (เฉพาะการพิมพส์ิ่งทอพื้นเมือง)

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก ตาข่าย แห หรืออวน

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(2) การผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมตาข่าย แห อวนและรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้

อุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว (เฉพาะซ่อมแซม)

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไมอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่องหรือการแปรรูปไมด้ว้ยวิธีอื่นที่คลา้ยคลึงกนั ได้

(2) การทาํวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้

หรือส่วนประกอบที่ทาํดว้ยไมข้องอาคาร

37 โรงงานทาํเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม ้แกว้ ยาง

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก

พลาสติกอดัเขา้รูปและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(1) การพิมพ ์การทาํแฟ้มเอกสาร การเยบ็เล่ม ทาํปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้

บริเวณ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

โรงงานจาํพวกที่
ลําดบัที่
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55 โรงงานผลิตผลิตภณัฑ ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้

หรือเครื่องดินเผาและรวมถึงการเตรียมวสัดุ เพื่อการดงักล่าว 

(เฉพาะการทาํผลิตภณัฑเ์ครื่องปั่นดินเผา)

56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างเบา้หลอมโลหะ ได้

กระเบื้องประดบั (Architerctural Terracotooa) รองในเตาไฟ ท่อหรือ

ยอดปล่องไฟ หรือวตัถุทนไฟ จากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว)

61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท้ี่ทาํ ได้ ได้

ดว้ยเหลก็หรือเหล็กกลา้ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

เครื่องมือ หรือเครื่องใชด้งักล่าว (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้

ภายในอาคารที่ทาํจากโลหะหรืออโลหะ เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วน

ประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง 

(เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะสาํหรับใชใ้นการก่อสร้าง

หรือติดตั้งอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัไปนี้

(2) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

บริเวณ

โรงงานจาํพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

โรงงานจาํพวกที่
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64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(13) การกลึง เจาะ ควา้น กดั ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต ์เครื่องกงัหัน

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องยนต ์หรือเครื่องกงัหนั ได้ ได้

ดงักล่าว (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

66 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการ

กสิกรรม หรือการเลี้ยงสัตว ์และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของ

เครื่องจกัรดงักล่าว (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม) ได้

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ เครื่องทาํบญัชี ได้ ได้

เครื่องจกัรสาํหรับระบบบตัรเจาะ เครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการคาํนวณดิจิตอล

หรือชนิดอนาลอ็ก หรือเครื่องอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับปฏิบตัิกบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนั

หรืออปุกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 

Processig Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)

เครื่องพิมพด์ีด เครื่องชัง่ ซึ่งมิใช่เครื่องชัง่ที่ใชใ้นหอ้งทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องอดัสาํเนา ซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

โรงงานจาํพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

โรงงานจาํพวกที่

บริเวณ
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70 โรงงานผลิตประกอบดดัแปลงหรือซ่อมแซม เครื่องสูบนํ้าเครื่องอดั ได้ ได้

อากาศหรือก๊าซเครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ 

เครื่องโปรยนํ้ าดบัไฟ ตูเ้ยน็หรือเครื่องประกอบตูเ้ยน็ เครื่องขายสินคา้อตัโนมตัิ

เครื่องลา้ง ซกั ซกัแห้ง หรือรีดผา้เครื่องเยบ็เครื่องส่งกาํลงักล เครื่องยกปั่นจัน่

ลิฟตบ์นัไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาํหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมรถยกซ้อนของ (stackers)เตาไฟ หรือเตาอบสาํหรับใช้ในการ

อุตสาหกรรมหรือสาํหรับใช้ในบา้น แต่ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว 

 (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

71 โรงงานผลิต ประกอบดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรหรือผลิตภณัฑ์

ที่ระบุไวใ้นลาํดบัที่ 70 เฉพาะที่ใชไ้ฟฟ้า เครื่องยนตไ์ฟฟ้า ครื่องกาํเนิด

ไฟฟ้า หมอ้แปลงแรงไฟฟ้าเครื่องสบัหรือบงัคบัไฟฟ้า เครื่องใช้สาํหรับ 

แผงไฟฟ้าเครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาํหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาํหรับ

ใช้บงัคบัไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

72 โรงงานผลิตประกอบดดัแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทย ุเครื่องรับ ได้ ได้

โทรทศัน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบนัทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง

เครื่องบนัทึกคาํบอกเครื่องบนัทึกเสียงดว้ยเทปเครื่องเล่นหรือบนัทึก

แถบภาพ (วิดิทศัน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้

บนัทึกเสียงแลว้ เครื่องโทรศพัท ์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย

โรงงานจําพวกที่

บริเวณ

ลาํดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

โรงงานจําพวกที่
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เครื่องส่งวิทย ุเครื่องส่งโทรทศัน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจบัสัญญาณ

เครื่องเรดาร์ ผลิตภณัฑท์ี่เป็นตวักึ่งนาํหรือตวักึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวขอ้ง

(Semi-Conductor or Related SensitiveSemi-Conductor Devices)

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ อิเลคทรอนิกส์ชนิดคงที่ หรือเปลี่ยนแปลง

ได ้(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย ์

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาํหรับใช้กบัเครื่องอิเลคทรอนิกส์

ดงักล่าว (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

73 โรงงานผลิตประกอบหรือดดัแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชไ้ฟฟ้า

ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัใดและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภณัฑด์งักล่าว (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(1) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ได้

(เฉพาะซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ)

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ 2

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที ่1
ลาํดบัที่

บริเวณ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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76 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้

(1) การสร้าง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า

หรือกระเช้าไฟฟ้า  (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต ์จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยาน

สองลอ้ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจกัรยานยนต์ ได้ ได้ ได้

จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้ (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

79 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์

อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้

(1) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน

หรือเรือโฮเวอร์คราฟท ์(เฉพาะดดัแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ)

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมลอ้เลื่อนที่ขบัเคลื่อน ได้

ดว้ยแรงคนหรือสตัว ์ซึ่งมิใช่จกัรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ หรือ

อุปกรณ์ของผลิตภณัฑ ์(เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ 2

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ 1
ลําดบัที่

บริเวณ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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(1) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชัว่ ตวง วดั หรือบงัคบั

ควบคุม (เฉพาะดดัแปลงหรือซ่อมแซม)

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออญัมณี

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การทาํเครื่องประดบัโดยเพชร พลอย ไข่มุก ทองคาํ ทองขาว เงิน ได้ ได้

นาก หรืออญัมณี

(2) การทาํเครื่องใชด้ว้ยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ได้ ได้

หรือโลหะที่มีค่า

(3) การตดัเจียระไนหรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณี ได้ ได้

(5) การทาํดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้

ระบุไวใ้นลาํดบัอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้

(1) การทาํเครื่องเล่น(เฉพาะการผลิตสินคา้พื้นเมืองหรือของชาํรวย) ได้

(2) การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ (เฉพาะการผลิตภณัฑ์คา้พื้นเมือง ได้

หรือของชาํร่วย)

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

โรงงานจําพวกที่

บริเวณ
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(3) การทาํเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดบัสาํหรับการแสดง ได้

(เฉพาะการผลิตสินคา้พื้นเมืองหรืองของชาํร่วย)

(4) การทาํร่ม ไมถ้ือ ขนนก ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ได้

ตะเกียง  โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กลอ้งสูบยาหรือกลอ้งบุหรี่ กน้กรองบุหรี่

หรือไฟแช็ก (เฉพาะการผลิตสินคา้พื้นเมืองหรืองของชาํร่วย)

(5) การทาํป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา้ ได้ ได้

ตราโลหะหรือยางแม่พิมพล์ายฉลุ (Stencils)

91 โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

หลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การบรรจุสินคา้ทัว่ไป ได้

92 โรงงานห้องเยน็ ได้ ได้ ได้

93 โรงงานซ่อมรองเทา้หรือเครื่องหนงั ได้ ได้

94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้าสาํหรับใชใ้นบา้นหรือใช้ ได้ ได้

ประจาํตวั

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจาํพวกที่
ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

บริเวณ
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95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนตร์ถพ่วง

จกัรยาน สามลอ้ จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนตห์รือส่วนประกอบของ

ยานดงักล่าว

(2) การซ่อมแซมรถพ่วง จกัรยานสามลอ้ จกัรยานสองลอ้ หรือส่วน ได้

ประกอบของยานดงักล่าว

(3) การพน่สีกนัสนิมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์

(4) การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์

96 โรงงานซ่อมนาฬิกาเครื่องวดัเวลาหรือเครื่องประดบัที่ทาํดว้ยเพชร ได้ ได้

พลอย ทองคาํ ทองขาว นากหรืออญัมณี

97 โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้

98 โรงงานซกัรีด ซกัแห้ง ซกัฟอก รีด อดั หรือยอ้มผา้ เครื่องนุ่งหุ่ม พรม ได้ ได้

หรือขนสตัว์

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2

บริเวณ
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