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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันทราย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันทราย  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลสันทราย  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันทราย  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันทราย  เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันทราย  
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จากเส้นแบ่งเขตแม่น้ํากรณ์  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๔๑๙๗๘  ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  

จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน)  
ที่บริเวณพิกัด  NB๘๔๗๙๖๓  เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  NB๘๔๗๙๖๓  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๔๐๙๕๕  เป็นระยะทางประมาณ  
๑,๑๐๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  NB๘๔๐๙๕๕  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้  จนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๓๙๙๔๖  
เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  NB๘๓๙๙๔๖  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
จนถึงศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน)  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๔๒๙๔๒  เป็นระยะทาง  
๖๐๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  NB๘๔๒๙๔๒  ขึ้นไปตามศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(พหลโยธิน)  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนถึงเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  ถึงถนนคลองส่งน้ําชลประทาน  
ซอย  ๑๔  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๕๐๙๔๗  เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  NB๘๕๐๙๔๗  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นขนาน  ๑๐๐  เมตร  กับถนนคลองส่งน้ําชลประทาน  ซอย  ๑๔  จนบรรจบกับ 
เส้นแบ่งเขตระหว่าง  ตําบลสันทรายกับตําบลท่าสาย  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๗๓๙๕๐ 
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ด้านตะวันออก  จากพิกัด  NB๘๗๓๙๕๐  มาตามแนวเขตเส้นแบ่งเขตจนถึงหลักเขตที่  ๖   
ที่พิกัด  NB๘๗๓๙๔๕  จากหลักเขตที่  ๖  ลงมาตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบล  จนถึงหลักเขตที่  ๗  ที่พิกัด  
NB๘๔๘๙๒๙  จากหลักเขตที่  ๗  ลงมาตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบล  จนถึงหลักเขตที่  ๘  ที่พิกัด  NB๘๓๕๙๓๐ 

ด้านใต้  จากหลักเขตที่  ๘  ที่พิกัด  NB๘๓๕๙๓๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ไปจนถึงเส้นเลียบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน)  ที่พิกัด  NB๘๓๒๙๓๕  เป็นระยะทางประมาณ  ๖๐๐  เมตร  
จากพิกัด  NB๘๓๒๙๓๕  ลงมาตามเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน)  จนถึงบริเวณพิกัด  
NB๘๒๖๙๓๒  เป็นระยะทางประมาณ  ๘๐๐  เมตร  จากพิกัด  NB๘๒๖๙๓๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๒๖๙๓๖  เป็นระยะทางประมาณ  ๕๕๐  เมตร  จากพิกัด  NB๘๒๖๙๓๖  ลงมาทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนถึงพิกัด  NB๘๒๒๙๓๓  เป็นระยะทางประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  
NB๘๒๒๙๓๓  มาทางด้านตะวันตก  จนบรรจบถนนคลองส่งน้ําชลประทาน  ซอย  ๑๔  ที่บริเวณพิกัด  
NB๘๑๘๙๓๔  เป็นระยะทางประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

ด้านตะวันตก  จากบริเวณพิกัด  NB๘๑๘๙๓๔  ไปตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบล  ผ่านหลักเขตที่  ๙,  
๑๐,  ๑๑,  ๑  จนบรรจบกันที่บริเวณพิกัด  NB๘๔๑๙๗๘ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดแม่น้ํากรณ์ที่บริเวณพิกัด  NB๘๔๑๙๗๘  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวเส้น 

แบ่งเขตตําบล  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(พหลโยธิน)  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๖๒๙๗๑  จากบริเวณพิกัด  NB๘๖๒๙๗๑  เป็นเส้นทางไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ไปจนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๕๙๙๑๔  เป็นระยะทางประมาณ  ๗๕๐  เมตร   
จากบริเวณพิกัด  NB๘๕๙๙๑๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปากทางถนนเสริมราษฎร์  เลียบแนว
ถนนเสริมราษฎร์  ไปจนถึงปากซอย  ๖  บ้านป่ากล้วย  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๖๖๙๖๑  จากพิกัด  NB๘๖๖๙๖๑  
ไปจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๒๐  ที่บริเวณ  พิกัด  NB๘๗๗๙๗๐ 

ด้านตะวันออก  จากบริเวณพิกัด  NB๘๗๗๙๗๐  ไปตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบล  ผ่านหลักเขตที่  ๔  
และหลักเขตที่  ๕  จนถึงแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนคลองส่งน้ําชลประทาน  ซอย  ๑๔  
ที่บริเวณพิกัด  NB๘๗๓๙๕๐ 

ด้านใต้  จากบริเวณพิกัด  NB๘๗๓๙๕๐  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวเส้นขนาน  ๑๐๐  เมตร  
กับถนนคลองส่งน้ําชลประทาน  ซอย  ๑๔  จนถึงบริเวณศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  
(พหลโยธิน)  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๕๐๙๔๗  เป็นระยะทางประมาณ  ๒,๒๕๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด   
NB๘๕๐๙๔๗  ไปตามแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (พหลโยธิน)  ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ที่บริเวณพิกัด  NB๘๔๒๙๔๒  เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร   
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ด้านตะวันตก  จากบริเวณพิกัด  NB๘๔๒๙๔๒  เป็นเส้นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ที่บริเวณพิกัด  NB๘๓๙๙๔๖  เป็นระยะทางประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  NB๘๓๙๙๔๖  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๔๐๙๕๕  เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  
จากบริเวณพิกัด  NB  ๘๔๐๙๕๕  เป็นเสน้ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๔๗๙๖๓  
เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จากบริเวณพิกัด  NB๘๔๗๙๖๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนถึงเส้นแบ่งเขตตําบลที่แม่น้ํากรณ์  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๔๑๙๗๘  เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จากบริเวณพิกัด  NB๘๖๒๙๗๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบล  

จนถึงหลักเขตที่  ๒  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๖๙๙๖๙  จากหลักเขตที่  ๒  ไปถึงหลักเขตที่  ๓  ที่บริเวณพิกัด  
NB๘๗๕๙๗๕ 

ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่  ๓  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๗๕๙๗๕  ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต ้ 
ตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบลจนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๗๗๙๗๐  เป็นระยะทางประมาณ  ๕๐๐  เมตร   
จากบริเวณพิกัด  NB๘๗๗๙๗๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เลียบตามแนวถนนเสริมราษฎร์  จนถึงปากซอย  ๖  
บ้านป่ากล้วย  ที่บริเวณพิกัด  NB๘๖๖๙๖๑   

ด้านใต้  จากบ้านป่ากล้วยที่บริเวณพิกัด  NB๘๖๖๙๖๑  ไปทางด้านตะวันตกตามแนว  ถนนเสริมราษฎร์  
จนถึงบริเวณพิกัด  NB๘๕๙๙๑๔ 

ด้านตะวันตก  จากบริเวณพิกัด  NB๘๕๙๙๑๔  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ  จนถึงแนวเส้นแบ่งเขต
ตําบลแม่น้ํากรณ์  บริเวณพิกัด  NB๘๖๒๙๗๑ 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิดที่

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ    
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๗) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิดที่

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิดที่

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมาย  ว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในพ้ืนที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  

ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และขอ้  ๖ 
ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖   

ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ 
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
เกษม  กุลดี 

นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การตม้ นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลาํเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดงั หรือคลงัสินคา้ ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลว้ยไม ้หรือถัว่งอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ลา้ง คดั หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใชตู้อ้บ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตว ์ซึ่งมิใช่สัตวน์ํ้ า อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว ์โดยวธิีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาํให้เยอืกแขง็โดยฉับพลนัหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากเนื้อสัตว ์มนัสัตว ์หนงัสัตว ์หรือสารที่สกดัจากไขสัตวห์รือกระดูกสัตว์ ได้

(๖) การลา้ง ชาํแหละ แกะ ตม้ นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข่ เพื่อใชป้ระกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เคม็ ไข่เยีย่วมา้ ไข่ผง ไข่เหลวเยอืกแขง็ หรือไข่เหลวแช่เยน็ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ านม อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดยวธิีการใดวธิีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์สเตอริไลส์ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวน์ํ้ า อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน์ํ้ าโดยวธิีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาํให้เยอืกแขง็ โดยฉับพลนัหรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากสัตวน์ํ้ า หนงั หรือไขมนัสัตวน์ํ้ า ได้

(๕) การลา้ง ชาํแหละ แกะ ตม้ นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน์ํ้ า ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ ามนั จากพืชหรือจากสัตว ์หรือไขมนัจากสัตวอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การสกดันํ้ ามนัมะพร้าว ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือผลไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั หรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขา้ไม่ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผกัพืช หรือผลไม ้โดยวธิีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาํให้เยอืกแขง็โดยฉับพลนัหรือเหือดแห้ง ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขดัขา้ว ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

บริเวณที ่๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓

๗

๘

๔

๕

๖

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันทราย

เรื่อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันทราย อาํเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย  พ.ศ.๒๕๕๗

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒

๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทาํหัวพืชให้เป็นเส้น แวน่ หรือแท่ง ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํขนมปังหรือขนมแคก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ าตาลซึ่งทาํมาจากออ้ย บีช หญา้หวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํนํ้ าเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทาํนํ้ าตาลจากนํ้ าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ออ้ย ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชา กาแฟ โกโก ้ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๒) การคัว่ บด หรือป่นกาแฟ หรือการทาํกาแฟชงผง ได้

(๓) การทาํโกโกผ้งหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทาํเก็กฮวยผง ของผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทาํมะขามอดัเม็ด มะนาวอดัเม็ด หรือผลไมอ้นัเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไมห้รือเปลือกผลไม ้หรือการเคลือบผลไมห้รือเปลือกผลไมด้ว้ยนํ้ าตาล ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคัว่ถัว่หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) ดว้ยนํ้ าตาล กาแฟ โกโก ้หรือช็อกโกแลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทาํลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทาํไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๖) การทาํนํ้ ามนัสลดั ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกบัการทาํนํ้ าแขง็หรือตดั ซอย บด หรือยอ่ยนํ้ าแขง็ ได้

๑๘ โรงงานทาํหรือผสมสุราจากผลไม้ ได้

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัมอลตห์รือเบียร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๒) การทาํเบียร์ ได*้

เฉพาะแต่การประกอบการที่เป็นส่วน

หนึ่งของกิจการโรงแรม 

ห้างสรรพสินคา้ และสถานบริการ

๑๒

๑๓

๑๐

๑๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที ่๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓

หมายเหตุโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ลาํดบัที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์นํ้ าอดัลม หรือนํ้ าแร่ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํนํ้ าดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔) การทาํนํ้ าแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาสูบ ยาอดั ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานตัถุ ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดกา้นใบยาสูบ ได้

(๒) การทาํยาอดั ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ได้

(๔) การทาํยานตัถุ์ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ดา้ย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๔) การพิมพส์ิ่งทอ (เฉพาะการพิมพส์ิ่งทอพื้นเมือง) ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํผลิตภณัฑจ์าสิ่งทอเป็นเครื่องใชใ้นบา้น ได้ ได้

(๒) การทาํถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่ง หรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถกัผา้ ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มดว้ยดา้ยหรือเส้นใย หรือฟอกยอ้มสี หรือแต่งสาํเร็จผา้ ผา้ลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถกัดว้ยดา้ย หรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดว้ยวธิีทอ สาน ถกั หรือผกูให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทาํดว้ยยางหรือพลาสติกหรือพรมนํ้ ามนั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเทา้ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การตดัเยบ็เครื่องนุ่งห่ม เขม็ขดั ผา้เช็ดหนา้ ผา้พนัคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา้จากผา้หนงัสัตว ์ขนสัตว ์หรือวสัดุอื่น ได้ ได้

(๒) การทาํหมวก ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเทา้หรือชิ้นส่วนรองเทา้ ซึ่งมิไดท้าํจากไมย้างอบแขง็ ยางอดัเขา้รูป หรือพลาสติกอดัเขา้รูป ได้ ได้

โรงงานประกอบเกี่ยวกบัไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไมด้ว้ยวธิีการอื่นที่คลา้ยคลึงกนั ได้

(๒) การทาํวงกบ ขอบประตู ขอบหนา้ต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาํดว้ยไมข้องอาคาร ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจ้ากไมไ้ผห่วาย ฟาง ออ้ กก หรือผกัตบชวา ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือไมก้๊อก อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจ้ากไม ้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้

(๒) การทาํรองเทา้ ชิ้นส่วนรองเทา้ หรือหุ่นรองเทา้จากไม้ ได้

(๓) การแกะสลกัไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๒๘

๒๓

๒๖

๒๐

๒๑

๒๒

๓๔

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที ่๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓

๓๖



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไมก้๊อก ได้ ได้

๓๗ โรงงานที่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ภายในอาคารจากไม ้แกว้ ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในจากพลาสติกอดัเขา้รูป และรวมถึงชิ้นส่วน

ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(๑) การพิมพ ์การทาํแฟ้มเก็บเอกสาร การเยบ็เล่มทาํปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํแม่พิมพโ์ลหะ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัปุ๋ย หรือสารป้องกนัหรือกาํจดัศตัรูพืช หรือสัตว ์(Pesticides) อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํปุ๋ย (เฉพาะหมกัจากพืช) ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาง อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํยางแผน่ในขั้นตน้จากนํ้ ายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผน่ หรือตดัแผน่ยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า ได้

๕๕ โรงงานผลิตภณัฑเ์ครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา และรวมถึงการเตรียมวสัดุเพื่อการดงักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั หรือการผสมซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง            

หรือหลายอยา่งเขา้กบัวสัดุอื่น

ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์โลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํผลิตภณัฑค์อนกรีต ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสม ผลิตภณัฑย์ปิซัม หรือผลิตภณัฑป์ูนปลาสเตอร์ ได้

๖๑
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท้ี่ทาํดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใชด้งักล่าว ได้ ได้

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ      

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดงักล่าว

ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างหรือติดตั้ง อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๒) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํภาชนะบรรจุ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต ์เครื่องกงัหันและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนตห์รือเครื่องกงัหันดงักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ์และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว ได้ ได้

หมายเหตุโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที ่๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓

๔๑

๕๒

๕๗

๕๘

๖๓

๖๔

๔๓



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ เครื่องทาํบญัชี เครื่องจกัรสาํหรับระบบบตัรเจาะ เครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการคาํนวณชนิดดิจิตลั หรือชนิด      

อนาลอ้ก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ สาํหรับปฎิบตัิกบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนัหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment

 or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพด์ีด เครื่องชัง่ที่ใชใ้นห้องทดลองวทิยาศาสตร์ เครื่องอดัสาํเนาซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออาปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้ า เครื่องอดัอากาศ หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้ าดบัไฟ ตูเ้ยน็หรือเครื่อง

ประกอบตูเ้ยน็ เครื่องขายสินคา้อตัโนมตัิ เครื่องลา้ง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผา้ เครื่องเยบ็ เครื่องส่งกาํลงักล เครื่องยก ปั้นจัน่ ลิฟต ์บนัไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถ

พ่วงสาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม หรือสาํหรับใชใ้นบา้น แต่ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งไม่ใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

ได้ ได้ ได้

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรหรือผลิตภณัฑท์ี่ระบุไวใ้นลาํดบัที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไ้ฟฟ้า เครื่องยนตไ์ฟฟ้า เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงแรงไฟฟ้า

 เครื่องสับหรือบงัคบัไฟฟ้า เครื่องใชส้าํหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาํหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาํหรับใชบ้งัคบัไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ได้ ได้ ได้ ได้

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวทิย ุเครื่องรับโทรทศัน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบนัทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง เครื่องบนัทึกคาํบอก เครื่อง

บนัทึกเสียงดว้ยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบนัทึกแถบภาพ (วดีิทศัน์) แผน่เสียง เทปแม่เหล็กที่ไดบ้นัทึกเสียงแลว้ เครื่องโทรศพัทห์รือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย 

เครื่องส่งวทิย ุเครื่องส่งโทรทศัน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจบัสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภณัฑท์ี่เป็นตวักึ่งนาํหรือตวักึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวขอ้ง (Semi Condeucto or Related 

Sensitive Seme Conductio Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนแดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได ้(Fixed of Variable Electronic Capacitors or Condenesers) 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหลอดเอกซเรย ์และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาํหรับใชก้บัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๓ โรงงานดดัแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัใดและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้

(๒) การทาํชิ้นส่วนพิเศษสาํหรับเรือหรือเครื่องยนตเ์รือ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเชา้ไฟฟ้า อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) ดดัแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใชใ้นการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเชา้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต ์จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจกัรยานยนต ์จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํหรับจกัรยานยนต ์จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอากาศยานหรือเรือโอเวอร์คราฟท ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) ดดัแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมลอ้เลื่อนที่ขบัเคลื่อนดว้ยแรงคนหรือสัตว ์ซึ่งมิใช่จกัรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้ ได้

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที ่๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ หมายเหตุ

๗๕

๗๖

๗๘

๗๙



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช ้หรืออุปกรณ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วทิยาศาสตร์ที่ใชใ้นห้องทดลองหรืออุปกรณ์ ที่ใชใ้นการชัง่ ตวง วดั หรือบงัคบัควบคุม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวดัเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวดัเวลา ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออญัมณี อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํเครื่องประดบัโดยใชเ้พชร พลอย ไข่มุก ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องใชด้ว้ยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือกระไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การตดั เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออญัมณีอื่น ๆ ได้

(๕) การทาํดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น ได้

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดงักล่าว ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใชท้ี่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัอื่น อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดบัสาํหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํร่ม ไมถ้ือ ขนนก ดอกไมเ้ทียน ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง โป๊ตะเกียง หรือไฟฟ้า กลอ้งยาสูบหรือกลอ้งบุหรี่ หรือไฟแช็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทาํป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา้ ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพล์ายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทาํแหคลุมผม ชอ้งผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๘๘ โรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ได*้ ได*้ เฉพาะแต่การประกอบการที่เป็นส่วน

หนึ่งของกิจการโรงแรม 

ห้างสรรพสินคา้และที่พกันกัท่องเที่ยว

๙๐ โรงงานจดัหานํ้ า ทาํนํ้ าให้บริสุทธิ์ หรือจาํหน่ายนํ้ าไปยงัอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินคา้ทัว่ไป ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเยน็ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๓ โรงงานซ่อมรองเทา้หรือเครื่องหนงั ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่อมือไฟฟ้าหรือเครื่องใชไ้ฟฟ้าสาํหรับใชใ้นบา้นหรือใชป้ระจาํตวั ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์รถพ่วง จกัรยานสามลอ้ จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ       

หลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนตห์รือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จกัรยานสามลอ้ จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้

ลาํดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที ่๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓

หมายเหตุโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๘๑

๘๔

๘๗

๙๑

๙๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การพ่นสีกนัสนิมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้

(๔) การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทาํดว้ยเพชร พลอย ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อดั หรือยอ้มผา้ เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานประกอบกิจกรเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑโ์ดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง 

ดงัต่อไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดบัตบแต่งดว้ยแกว้ กระจก มุก ทอง หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการผลิต และหรือจาํหน่ายไอนํ้ า (Steam Generating)

หมายเหตุโรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หมายเหตุ                   ลาํดบัที่                         หมายถึง            ลาํดบัที่ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

                                    ได ้                              หมายถึง             สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

                                    ได ้*                           หมายถึง             สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                                    โรงงานจาํพวกที่         หมายถึง             จาํพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที ่๑ บริเวณที ่ ๒ บริเวณที ่ ๓

๑๐๐

ลาํดบัที่


