
 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี
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  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ .  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  และนายอําเภอปากเกร็ด 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคบัเม่ือมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณพื้นที่ตําบลอ้อมเกร็ด”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดแนวเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ดด้านเหนือ  ด้านตะวันออก  จดกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง   
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วน  ในท้องที่ตําบลอ้อมเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.๒๕๔๙  ยกเว้นพื้นที่ในเขตโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์   
และวัดใหญ่สว่างอารมณ์  จดเส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก  ด้านใต้จด
เส้นขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝ่ังคลองบางบัวทองฝ่ังเหนือ  ด้านตะวันตกจดแนวเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอ้อมเกร็ดฝ่ังตะวันตก  ทั้งนี้  บริเวณพื้นที่ตําบลอ้อมเกร็ด  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
บางชนิด  หรือบางประเภท  ดังต่อไปนี้ 

ภายในพื้นที่ตําบลอ้อมเกร็ด  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  หรือชนิด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามพระราชบัญญัติท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และ
สถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) คลังสินค้า 
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๙) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใด  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่  
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  รักษาการตามข้อบัญญัติ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นพดล  แก้วสุพัฒน ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง 

ดงัต่อไปนี้

(๑) การตม้  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกระเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลาํเลียงพืช เมล็ดพชื หรือผลิตผลจากพืชในไซโล

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด  กลว้ยไม ้ หรือถัว่งอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน  ลา้ง  คดัหรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่  โดยใชตู้อ้บ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตว ์ซึ่งมิใช่สัตวน์ํ้ า  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง   ดงัต่อไปนี้

(๑)  การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว ์ โดยวธิีอบ  รมควนั  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง

       หรือทาํให้เยอืกแขง็โดยฉับพลนั  หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากเนื้อสัตว ์ มนัสัตว ์ หนงัสัตว์

       หรือสารสกดัจากไขสัตว ์ หรือกระดูกสัตว์ ได้ ได้

(๖)  การลา้ง  ชาํแหละ  แกะ ตม้  นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ์ หรือส่วนหนึ่ง

       ส่วนใดของสัตว์ ได้ ได้

(๗) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข่  เพื่อใชป้ระกอบเป็นอาหาร  เช่น

       ไข่เคม็  ไข่เยีย่วมา้  ไข่ผง  ไข่เหลวเยอืกแขง็  หรือไข่เหลวแช่เยน็ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวน์ํ้ า  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๒)  การถนอมสัตวน์ํ้ า  โดยวธิีอบ  รมควนั ใส่เกลือ ดอง  ตากแห้ง ซึ่งไม่ใชฟ้ืนเป็นเชื้อเพลิง

        หรือทาํให้เยอืกแขง็โดยฉับพลนั  หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากสัตวน์ํ้ า  หนงัหรือไขมนั

       สัตวน์ํ้ า ได้ ได้

 โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

โรงงานจําพวกที่

อาคารประเภท

บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด   อําเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี   พ.ศ.   ๒๕๕๕



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวผกั  พืช หรือผลไมอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั  พืช หรือผลไมแ้ละบรรจุใน  

ภาชนะที่ผนึก  และอากาศเขา้ไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใชฟ้ืนเป็นเชื้อเพลิง

(๒) การถนอมผกั  พืช หรือผลไม ้ โดยวธิีกวน  ตากแห้ง    ดอง  หรือ

ทาํให้เยอืกแขง็โดยฉับพลนั  หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่ใชฟ้ืนเป็นเชื้อเพลิง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืช  หรือหัวพืชอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การสี  ฝัด  หรือขดัขา้ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การป่นหรือบด  เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืช หรือทาํหัวพืชให้เป็นเส้น  แวน่  หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแห้งอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํขนมปัง  หรือขนมเคก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํขนมปังกรอบ  หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้ง  เป็นเส้น  เม็ด  หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ าตาล  ซึ่งทาํจากออ้ย  บีช  หญา้หวาน

 หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การทาํนํ้ าเชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การทาํนํ้ าตาลจากนํ้ าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนด ได้ ได้

หรือพืช ๆ ซึ่งมิใช่ออ้ย

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัชา  กาแฟ  โกโก ้ ช็อกโกแลต

หรือขนมหวาน  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๒) การคัว่  บด  หรือป่นกาแฟ  หรือการทาํกาแฟผง ได้ ได้

(๓) การทาํโกโก ้ หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํช็อกโกแลต  ช็อกโกแลต  หรือขนมจากช็อกโกแลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทาํเก๊กฮวย  ขิงผล หรือเครื่องดื่มชนิดผลงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม ้ หรือเปลือกผลไม ้ หรือการเคลือบผลไม ้หรือเปลือกผลไมด้ว้ยนํ้ าตาล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคัว่ถัว่ หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือ  

      เมล็ดผลไม ้ (Nuts) ดว้ยนํ้ าตาล  กาแฟ  โกโก ้ หรือช็อกโกแลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทาํลูกกวาด  หรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทาํไอศครีม ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยา่งอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๖) การทาํนํ้ ามนัสลดั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทาํพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทาํนํ้ าแขง็  หรือ ตดั ซอย บดหรือยอ่ยนํ้ าแขง็ ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ าดื่ม  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

นํ้ าอดัลม  หรือนํ้ าแร่  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํนํ้ าดื่ม ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

(๔) การทาํนํ้ าแร่

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่

เครื่องนุ่งห่ม  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอ   เป็นเครื่องใชใ้นบา้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํถุงหรือกระสอบ  ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถกัผา้  ผา้ลูกไม ้ หรือเครื่องนุ่งห่มดว้ยดา้ยหรือเส้นใยหรือ

ฟอกยอ้มสี หรือแต่งสาํเร็จ  ผา้  ผา้ลูกไม ้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถกัดว้ยดา้ยหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการฟอกยอ้มสี

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดว้ยวธิีทอ สาน ถกั หรือผกูให้เป็นปุ๋ย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการฟอกยอ้มสี 

ซึ่งมิใช่เสื่อ หรือพรมที่ทาํดว้ยยางหรือพลาสติก หรือพรมนํ้ ามนั

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

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

      ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกาย  ซึ่งมิใช่รองเทา้

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การตดัหรือเยบ็เครื่องนุ่งห่ม  เขม็ขดั  ผา้เช็ดหนา้  ผา้พนัคอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เนคไท  หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทา้จากหนงัสัตว์

    ขนสัตว ์  หรือวสัดุอื่น 

(๒) การทาํหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๒ โรงงานผลิตผลิตภณัฑห์รือชิ้นส่วนของผลิตภณัฑซ์ึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเทา้จาก

(๑) หนงัสัตว ์ ขนสัตว ์ เขาสัตว ์ กระดูกสัตว ์ หนงัเทียม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) ใยแกว้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเทา้ หรือชิ้นส่วนของรองเทา้  ซึ่งมิไดท้าํจากไมย้าง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อบแขง็  ยางอดัเขา้รูป  หรือพลาสติกอดัเขา้รูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม ้ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้ ได้

(๑) การเลี่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไมด้ว้ยวธิิอื่นที่คลา้ยคลึงกนั

(๒) การทาํวงกบ  ขอบประตู  ขอบหนา้ต่าง บานหนา้ต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาํดว้ยไม้ ได้ ได้

        หรือส่วนประกอบที่ทาํดว้ยไมข้องอาคาร

(๓) การทาํไมว้เีนียร์  หรือไมอ้ดัทุกชนิด ได้

(๕) การถนอมเนื้อไม ้ หรือการอบไม้ ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใชจ้ากไมไ้ผ ่ หวาย  ฟาง ออ้ กก หรือผกัตบชวา ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือไมก้๊อก ได้

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๔) การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อาคารประเภท



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทาํเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้

แกว้ ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน  หรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้

ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเขา้รูป  และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภณัฑด์งักล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผน่กระดาษ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ไฟเบอร์

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(๑) การพิมพ ์ การทาํแฟ้มเก็บเอกสาร  การเยบ็เล่มทาํปกหรือ ได้ ได้

     ตบแต่งสิ่งพิมพ์

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยา  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การผลิตวตัถุที่รับรองไวใ้นตาํรายาที่รัฐมนตรีวา่การ ได้ ได้

       กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

(๒) การผลิตวตัถุที่มุ่งหมายสาํหรับใชใ้นการวเิคราะห์ บาํบดั ได้ ได้

      บรรเทา  รักษา  หรือป้องกนัโรค หรือความเจบ็ป่วยของมนุษย ์สัตว์

(๓) การผลิตวตัถุที่มุ่งหมายสาํหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้าง ได้ ได้

       หรือการกระทาํหนา้ที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย ์ หรือสัตวท์ี่

       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขประกาศ  แต่วตัถุตาม (๑)

       หรือ (๒) ไม่รวมถึงวตัถุที่มุ่งหมายสาํหรับใชเ้ป็นอาหาร

      เครื่องกีฬา  เครื่องสาํอาง  เครื่องมือที่ใชใ้นการประกอบโรคศิลปะ

     และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใชใ้นการนั้น

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสบู่  เครื่องสาํอาง หรือสิ่งปรุงแต่ง

ร่างกาย  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํเครื่องสาํอาง  หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑเ์คมีอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๕) การทาํเทียนไข ได้

(๗) การทาํผลิตภณัฑท์ี่มีกลิ่นหรือควนั  เมื่อเผาไหม้ ได้

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาง  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือ

หลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๔) การทาํผลิตภณัฑย์าง นอกจากที่ระบุไวใ้นลาํดบัที่  ๕๑ ได้ ได้

       จากยางธรรมชาติ  หรือยางสังเคราะห์

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติก อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํเครื่องมือ  เครื่องใช ้ เครื่องเรือน  หรือเครื่องประดบั ได้ ได้ ได้ ได้

      และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว

(๔) การทาํภาชนะบรรจุ เช่น  ถุง  หรือกระสอบ ได้ ได้ ได้

(๖) การทาํผลิตภณัฑ ์ สาํหรับใชเ้ป็นฉนวน ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงานผลิตภณัฑ ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา  หรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวสัดุเพื่อการดงักล่าว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์โลหะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํผลิตภณัฑค์อนกรีต  ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสม ได้ ได้ ได้

     ผลิตภณัฑย์ปิซัม  หรือผลิตภณัฑป์ูนปลาสเตอร์

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัถลุง  ผสม  ทาํให้บริสุทธิ์

หลอม  หล่อ  รีด  ดึง  หรือผลิตโลหะในขั้นตน้  ซึ่งมิใช่เหล็กหรือ ได้

เหล็กกลา้  (Non-Ferrous Metal Basic Industries)

๖๑ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือ  หรือ

เครื่องใชท้ี่ทาํดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบหรือหล่อหลอมโลหะ

อุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใชด้งักล่าว

๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ

เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะ  หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุปหรือหล่อหลอมโลหะ

และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดงักล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะสาํหรับใชใ้นการ

ก่อสร้าง  หรือติดตั้งอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างสะพาน ประตูนํ้ า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      ถงันํ้ า  หรือปล่องไฟ

(๒) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการต่อเรือ ได้ ได้ ได้

(๕) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชก้บัระบบเครื่องปรับอากาศ

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๒) การทาํผลิตภณัฑด์ว้ยวธิีปั๊มหรือกระแทก ได้

(๑๑) การอดัเศษโลหะ ได้ ได้

(๑๓) การกลึง  เจาะ  ควา้น  กดั  ไส  เจียน  หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์

เครื่องกงัหัน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์

หรือเครื่องกงัหันดงักล่าว

๖๖ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจกัร ซึ่งไม่มีการชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

สาํหรับใชใ้นการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ์ และรวมถึง  ส่วนประกอบ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องจกัร  ส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ของเครื่องจกัรสาํหรับประดิษฐโ์ลหะหรือไมอ้ยา่งใด

อยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง   ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรสาํหรับโรงเลื่อย  ไส ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

      ทาํเครื่องเรือนหรือทาํไมว้เีนียร์

(๒) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง  เครื่องควา้น  เครื่องเจาะ

      เครื่องกดั  (Milling  Machines) เครื่องเจียน  เครื่องตดั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

      (Shearing  Machines)  หรือเครื่องไส  (Shaping  Machines)

(๗) การทาํ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจบั

      (Jigs) สาํหรับใชเ้ครื่องมือกล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๘ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรสาํหรับ

อุตสาหกรรมกระดาษ  เคมี  อาหาร  การปั่นทอ  การพิมพ ์ การผลิต

ซีเมนต ์ หรือผลิตภณัฑด์ินเหนียว  การก่อสร้าง  การทาํเหมืองแร่  การเจาะหาปิโตรเลียม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

หรือการกลัน่นํ้ ามนั และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว 

๖๙ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ  เครื่อง

ทาํบญัชี  เครื่องจกัรสาํหรับระบบบตัรเจาะ  เครื่องจกัรสาํหรับใชใ้น

การคาํนวณชนิดดิจิตลั  หรือชนิดอนาลอก  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

สาํหรับปฏิบตัิกบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนั หรืออุปกรณ์

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

Processing Eqyipment  or Accessories)  เครื่องรวมราคาของขาย

(Cash  Registers) เครื่องพิมพด์ีด  เครื่องชัง่ซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนา

ดว้ยการถ่วยภาพ  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

๗๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้ า

เครื่องอดัอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม  เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ

เครื่องโปรยนํ้ าดบัไฟ  ตูเ้ยน็  หรือเครื่องประกอบตูเ้ยน็  เครื่องขาย

สินคา้อตัโนมตัิ  เครื่องลา้ง  ซัก  ซักแห้ง  หรือรีดผา้  เครื่องเยบ็

เครื่องส่งกาํลงักล  เครื่องยก  ปั้นจัน่  ลิฟต ์ บนัไดเลื่อน  รถบรรทุก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

รถแทรกเตอร์  รถพ่วงสาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม  รถยกซ้อนของ

(Stackers) เตาไฟ  หรือเตาอบสาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรม หรือ

สาํหรับใชใ้นบา้น  แต่ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า  และ

รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจกัร  หรือ

ผลิตภณัฑท์ี่ระบุไวใ้นลาํดบัที่  ๗๐ เฉพาะที่ใชไ้ฟฟ้า  เครื่องยนตไ์ฟฟ้า

เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า  หมอ้แปลงแรงไฟฟ้า  เครื่องสับหรือบงัคบัไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องใชส้าํหรับแผงไฟฟ้า  เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า  เครื่องส่ง หรือ

จาํหน่ายไฟฟ้า  เครื่องสาํหรับใชบ้งัคบัไฟฟ้า  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องรับวทิย ุ 

เครื่องรับโทรทศัน์  เครื่องกระจายเสียง  หรือบนัทึกเสียง  เครื่องเล่น

แผน่เสียง  เครื่องบนัทึกคาํบอก  เครื่องบนัทึกเสียงดว้ยเทป  

เครื่องเล่นหรือเครื่องบนัทึกแถบภาพ (วดีิทศัน์) แผน่เสียง  เทป

แม่เหล็กที่ไดบ้นัทึกเสียงแลว้  เครื่องโทรศพัท ์ หรือโทรเลขชนิด

มีสาย หรือไม่มีสาย  เครื่องส่งวทิย ุ เครื่องส่งโทรทศัน์  เครื่องรับส่ง

สัญญาณ  หรือจบัสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภณัฑท์ี่เป็นตวักึ่งนาํหรือ ได้ ได้ ได้ ได้

ตวักึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวขอ้ง (Semi- Conductor or Related Sensitive

Semi - Conductor Device) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได ้ (Fixed  or Variable

Electronic  Capacitors  of  Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์  หรือชิ้นส่วนสาํหรับใชก้บัเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ ดงักล่าว

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมลอ้เลื่อน  ที่ขบัเคลื่อน

ดว้ยแรงคน  หรือสัตว ์ ซึ่งมิใช่จกัรยาน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  ซึ่งไม่มีการชุบหรือหลอมหล่อโลหะ

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ  เครื่องใช ้ หรืออุปกรณ์

วทิยาศาสตร์  หรือการแพทย ์ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ หรือเคลือบผวิ

ดงัต่อไปนี้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ชิ้นงาน โดยใชส้ารเคมี

(๑) การทาํ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือ  หรืออุปกรณ์

      วทิยาศาสตร์ที่ใชใ้นห้องทดลอง  หรืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการชัง่  ตวง วดั หรือบงัคบัควบคุม

(๓) การทาํเครื่องมือ  เครื่องใช ้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ หรือ เคลือบผวิโดยใชส้ารเคมี

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเ้กี่ยวกบันยัน์ตาหรือการวดัสายตา

เลนส์  เครื่องมือหรือเครื่องใชท้ี่ใชแ้สงเป็นอุปกรณ์ในการทาํงานหรือเครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ หรือเคลือบผวิโดยใชส้ารเคมี

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา  หรือชิ้นส่วนของ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการลา้ง ชุบ หรือเคลือบผวิโดยใชส้ารเคมี

นาฬิกา  หรือเครื่องวดัเวลา

โรงงานจําพวกที่

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นากหรือ

อญัมณี อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํเครื่องประดบัโดยใชเ้พชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคาํ  ทองขาว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

      เงิน  นาก  หรืออญัมณี

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี  และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

อุปกรณ์ของเครื่องดนตรี

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใชใ้นการกีฬา

การบริหารร่างกาย  การเล่นบิลเลียด  โบวล์ิ่ง  หรือตกปลาและรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใชด้งักล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องเล่น  เครื่องมือ  หรือเครื่องใช้

ที่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัอื่น อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(๑) การทาํเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทาํเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํเครื่องเพชรหรือพลอย  หรือเครื่องประดบัสาํหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํร่ม  ไมถ้ือ  ขนนก  ดอกไมเ้ทียม  ซิป  กระดุม  ไมก้วาด

      แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กลอ้งยาสูบ  หรือกลอ้งบุหรี  หรือไฟแช็ค ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทาํป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่องโฆษณา ได้ ได้ ได้ ได้

       สินคา้  ตราโลหะ  หรือยางแม่พิมพล์ายฉลุ  (Stencils)

(๖) การทาํแหคลุมผม  ชอ้งผม  หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้

(๗) การทาํผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใชท้ี่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้

๘๘ โรงงานผลิต  ส่ง  หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ได้

๙๐ โรงงานจดัหานํ้ า  ทาํนํ้ าให้บริสุทธิ์  หรือจาํหน่ายนํ้ าไปยงัอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินคา้ทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การบรรจุก๊าซ ได้

๙๒ โรงงานห้องเยน็ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึ่งไม่มีการแกะลา้งหรือแปรสภาพวตัถุดิบ

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๓ โรงงานซ่อมรองเทา้  และเครื่องหนงั ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า   สาํหรับใชใ้นบา้นหรือใชป้ระจาํตวั ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์ รถพ่วง

จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้   หรือส่วนประกอบของยาน

ดงักล่าว  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้

      ของยานดงักล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้  หรือ ได้ ได้

     ส่วนประกอบของยานดงักล่าว

(๓) การพ่นสีกนัสนิม  ยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา  เครื่องวดัเวลา  หรือเครื่องประดบัที่ทาํดว้ย ได้

เพชร  พลอย  ทองคาํ  ทองขาว  เงิน  นาก  หรืออญัมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้ ได้ ได้

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

พรม  หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์

โดยไม่มีการผลิต  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(๑) การทา  พ่น  หรือเคลือบสี ได้ ได้

(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก  แล็กเกอร์  หรือนํ้ ามนัเคลือบเงาอื่น ได้

(๓) การลงรัก หรือการประดบั ตบแต่งดว้ยแกว้  กระจก  มุก  ทอง ได้ ได้

       หรืออญัมณี

 โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อาคารประเภท

บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒




