
 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี 
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  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน  เร่ือง  กําหนด

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางงชนิด  หรือบางประเภทในทองที่

องคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญั ติองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงันนี้ ใชบังคับต้ังแต วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศ

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงันที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา 

(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวชายฝงทะเล  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อฝงตะวันตก  

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแมหาด - โฉลกหลํา  วัดโฉลกหลํา  โรงเรียนบานโฉลกหลํา  

ถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  ฟากตะวันตก  ฟากตะวันออกและคลองตกฝงใต  ดานตะวันออก  จดแนว

เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเกาะพะงัน  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะพะงัน  ดานใตจดเสน

ต้ังฉากกับถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  ฟากตะวันออกที่ จุดซ่ึงหางจากถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

บรรจบกับถนนแมหาด - โฉลกหลํา  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  เปนระยะ  

๑,๐๐๐  เมตร  และเสนต้ังฉากกับถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  ไปทางทิศใต  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยูหาง

จากถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  บรรจบกับถนนแมหาด - โฉลกหลํา  ไปทางทิศใตตามแนวถนน 

ทองศาลา - โฉลกหลํา  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเสนต้ังฉากกับถนนทองศาลา - โฉลกหลํา   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  บรรจบกับถนนแมหาด - โฉลกหลํา   

ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแมหาด - 

โฉลกหลํา  ดานตะวันตก  จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดถนนทองศาลา - ศรีธนู  ฟากใตและฟากตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๕๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทองศาลา - ศรีธนู  เสนขนานระยะ  ๔๖๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนสองรอยป  ถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  ฟากตะวันตกและเสนตรงที่ตอตรงจากถนน

ทองศาลา - โฉลกหลํา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับแนวเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงัน 

ที่คลองบางจารุดานใต  แนวเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงัน  บริเวณหลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันตก

บรรจบกับเขาหินนกดานตะวันออก  และเขาหินนกดานเหนือ  ดานตะวันตก  จดถนนวกตุม - หินกอง  

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  วัดศรีธนูและโรงเรียนบานศรีธนู 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวชายฝงทะเล  ดานตะวันออก

จดคลองตกฝงตะวันตก  ถนนโฉลกหลํา - หาดขวด  ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแมหาด - โฉลกหลํา  โรงเรียนบานโฉลกหลําและวัดโฉลกหลํา   

ดานตะวันตกจดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา 

(๑) พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวชายฝงทะเล  ดานตะวันออก  จดแนวชายฝงทะเล  

คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  ถนนแมหาด - โฉลกหลํา  ฟากเหนือและฟากใต  เสนขนาน

ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนแมหาด - โฉลกหลํา  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  และเสนต้ังฉากกับถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยู

หางจากถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  บรรจบกับถนนแมหาด - โฉลกหลํา  ฟากใตไปทางทิศใตตามแนว

ถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนต้ังฉากกับถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  ฟากตะวันออก  



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  บรรจบกับถนนแมหาด - โฉลกหลํา  ฟากใต  ไปทางทิศใต

ตามแนวถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ดานตะวันออก  จดแนวเขตปาไมถาวร

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเกาะพะงัน  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะพะงันและคลองบางจารุเหนือ 

และฝงตะวันออก  ดานใต  จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนทองศาลา - โฉลกหลํา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ถนนสองรอยป  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๔๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสองรอยป  เสนขนาน  

ระยะ  ๕๖๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนทองศาลา - ศรีธนูและถนนสองรอยป  ฟากตะวันตก  และถนน

ทองศาลา - ศรีธนู  ฟากใต  ดานตะวันตก  จดแนวชายฝงทะเล 

(๒) พื้นที่บริเวณดานเหนือ  จดแนวชายฝงทะเล  ดานตะวันออก  จดแนวเขตตําบลบานใต  

ดานใตจดแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาเกาะพะงัน  และปาสงวนแหงชาติ  ปาเกาะพะงัน  

ดานตะวันตก  จดคลองตกฝงตะวันออก 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่บริเวณดานเหนือจดเขาหินนก  ดานตะวันออกจดแนวเขต

เทศบาลตําบลเกาะพะงัน  ดานใตจดแนวเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงัน  ดานตะวันตกจดคลองสาธารณะ

ไมปรากฏชื่อฝงตะวันออก 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  เวนแตอาคารสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการที่เปนของรัฐ   

(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   

และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรม 

(๑๐) โรงฆาสัตว 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๓) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  เวนแตอาคารสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่เปนของรัฐ 
(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   เวนแตโรงงานตามประเภทชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
ที่อยูหางจากชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  เวนแตอาคารสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการที่เปนของรัฐ 

(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน

ที่อยูหางจากชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   

และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 

(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๑) โรงกําจัดมูลฝอย 

(๑๒) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ  

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  เวนแตไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  อาคารสถาบัน

ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เปนของรัฐ 

(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ที่อยูหางจากชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคาในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  จากชายฝงทะเล 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  หามมิใหบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗ 

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗  กอนหรือในวันที่
ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖  
และขอ  ๗ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการ 
ขัดตอขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน  รักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมบูรณ  คํ้าช ู

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน  ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน 
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2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

 (2) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

 (5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช  

       ในไซโล  โกดัง  หรือคลังสินคา ได

 (8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

 (9) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล   

       เกษตรกรรม ได ได

 (11) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การฆาสัตว ได

 (2) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง 

       หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

 (3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว  มันสัตว หนังสัตว

       หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว ได

 (6) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว  หรือสวนหนึ่ง  

       สวนใดของสัตว ได

 (7) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร  เชน 

       ไขเค็ม  ไขเยี่ยวมา  ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง  หรือไขเหลวแชเย็น ได ได ได ได ได

บัญชีทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน  เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนอาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2551

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

บริเวณที่ 1



2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

บริเวณที่ 1

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใสเกลือ  ดอง  ตากแหง ได

       หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได

 (3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง  

       หรือไขมันสัตวน้ํา ได

 (5) การลาง  ชําแหละ  แกะ  ตม  นึ่ง  ทอด  หรือบดสัตวน้ํา ได

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม  อยางใด  

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม และ

       บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได ได

(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือ

      ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได ได

9 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

 (3) การปนหรือบดเมล็ดพืช หรือหัวพืช ได ได

 (4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช ได ได ได ได ได

 (6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืช ใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

 (2) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได



3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

บริเวณที่ 1

 (3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น ได ได ได ได

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย  บีช 

หญาหวาน  หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน  อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การทําน้ําเชื่อม ได ได

 (7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว  ตนตาลโตนด   

       หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกแลต 

หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การทําใบชาแหง หรือใบชาผง ได ได ได

 (2) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได  ได

 (3) การทําโกโกผง หรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

 (4) การทําช็อกโกแลต  ช็อกโกแลตผง  หรือขนมจากช็อกโกแลต ได ได ได ได

 (5) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

 (6) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

 (7) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบ

       ผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได ได

 (8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบ

       ถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล  กาแฟ  โกโก หรือ

       ช็อกโกแลต ได ได ได ได

 (10) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

 (11) การทําไอศกรีม ได ได ได ได
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

บริเวณที่ 1

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ

อาหาร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (6) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

 (7) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

 (8) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด  ซอย  บด  

หรือยอยน้ําแข็ง ได

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอล  น้ําอัดลม  หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

 (2) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

 (4) การทําน้ําแร ได ได ได ได

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว 

หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ ได

 (3) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

 (4) การทํายานัตถุ ได   ได

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใช

เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอ เปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

 (2) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก       ได ได ได ได

 (3) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได
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 (4) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย 

หรือฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม

ที่ถักดวยดายหรือเสนใย ได ได ได ได ได ได

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ  สาน  ถัก  หรือผูกใหเปนปุย

ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได ได ได ได ได

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การผลิตเชือก ได ได ได

 (2) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน 

       และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม  เข็มขัด  ผาเช็ดหนา  ผาพันคอ  

       เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทาจากผา  หนังสัตว 

       ขนสัตว  หรือวัสดุอื่น ได ได ได ได ได ได

 (2) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม

ยางอบแข็ง  ยางอัดเขารูป  หรือพลาสติกอัดเขารูป ได ได ได ได

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะรอง  หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น  

       ที่คลายคลึงกัน ได
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 (2) การทําวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนาตาง  บานหนาตาง   

       บานประตู  หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจากไมไผ  หวาย  ฟาง 

ออ  กก  หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และ  

       รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

 (2) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

 (3) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

 (4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

 (5) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม   

แกว ยาง  หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป  และรวมถึงชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑดังกลาว ได

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

 (1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก  

       หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได

 (2) การทําแมพิมพโลหะ ได

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใด อยางหนึ่ง หรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้
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 (1) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา  

       ในสวนยางหรือปา ได

 (2) การหั่น ผสม รีด ใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ  

       ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

55 โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปนดินเผา 

หรือเครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว ได ได ได ได ได

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (3) การผสมซีเมนต  ปูนขาว  หรือปูนปลาสเตอร  อยางใดอยางหนึ่ง  

      หรือหลายอยางเขาดวยกัน  หรือการผสมซีเมนต  ปูนขาว 

      หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับ

      วัสดุอื่น ได

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม

       ผลิตภัณฑยิปซั่ม  หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได

61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือ

เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ 

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได ได ได ได

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือ

เครื่องตกแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ  หรือโลหะเปน

สวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน 

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได ได ได ได ได
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63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ

กอสราง หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร สะพาน

       ประตู ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

 (12) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

 (13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

65 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต 

เครื่องกังหัน  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต 

หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได ได

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ 

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร

สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic

Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม

ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร  เครื่องอัดสําเนาซึ่ง

มิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ  และรวมถึงสวนประกอบ 

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได ได ได ได
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70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ  เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเท

อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น 

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม 

รถยกซอนของ (Sinckers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการ

อุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ 

ผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือ

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนต

ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับ หรือ

บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา 

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือ

เครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได ได ได

72 โรงงานผลิต   ประกอบ   ดัดแปลง   หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ

เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลน

แผนเสียง   เครื่องบันทึกคําบอก   เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป

เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดีทัศน)  แผนเสียง  เทป 

แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสงโทรทัศน  เครื่องรับสง

สัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัว

กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or 
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บริเวณที่ 1

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร

หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป 

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย   และรวมถึงการผลิตอุปกรณ

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ได ได ได ได ได ได

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจาก   

       เรือยาง ได ได ได ได

 (2) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได  ได ได

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต   จักรยานสามลอ 

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 

       จักรยานยนต  จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

 (2) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต 

       จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน

ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน   และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้



11

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 

บริเวณที่ 1

 (1) การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ 

      วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง 

      ตวง  วัด  หรือบังคับควบคุม ได ได ได ได ได ได

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือชิ้นสวน

ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก 

หรืออัญมณี  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 

 (1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา 

       ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได

 (2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือ  

       กะไหลทอง  หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได

 (3) การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได

 (4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

 (5) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ

       หรือเหรียญอื่น ได

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวน

หรือ อุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน   เครื่องมือ  หรือเครื่อง

ใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  

ดังตอไปนี้

 (1) การทําเครื่องเลน ได  ได ได

 (2) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได  ได ได

 (3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได
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บริเวณที่ 1

 (4) การทํารม  ไมถือขนนก  ดอกไมเทียม  ซิป  กระดุม  ไมกวาด  

       แปรง  ตะเกียง  โปะตะเกียงหรือไฟฟา  กลองสูบยาหรือ 

       กลองบุหรี่  กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก ได ได ได ได ได

 (5) การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่อง

       โฆษณาสินคา  ตราโลหะหรือยาง  แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได ได ได ได ได ได

 (6) การทําแหคลุมผม  ชองผม  หรือผมปลอม ได ได  ได ได

90 โรงงานจัดหาน้ํา   ทําน้ําใหบริสุทธิ์  หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร   

หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (1) การบรรจุสินคาทั่วไป      ได  ได ได

92 โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน

หรือใชประจําตัว ได ได ได ได

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

 รถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบของ

 ยานดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 (1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวน

       ประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

 (2) การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ หรือ

       สวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

 (3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
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 (4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา  หรือเครื่องประดับที่ทําดวย 

 เพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออัญมณี ได ได ได ได

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

98 โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด  หรือยอมผา  เครื่องนุงหม 

พรม  หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ 

โดยไมมีการผลิต  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (3) การลงรัก  หรือการประดับตบแตงดวยแกว  กระจก  มุก 

       ทอง  หรืออัญมณี ได ได ได  ได  

หมายเหตุ                           ลําดับที่                       หมายถึง    ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                          ได                              หมายถึง    สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                                          โรงงานจําพวกที่         หมายถึง    จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน




