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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตํานาน 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท   

ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลตํานาน  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพทัลุง 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล  
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลตํานาน  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลตํานานและนายอําเภอเมืองพัทลุง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตํานาน  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลตํานาน  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
   ด้านเหนือ   จดแนวเขตเทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   
   ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟ  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้    จดถนนสาย  ก๔  ฟากเหนือ  และกองร้อยอาสา 

      รักษาดินแดนที่  ๑  พัทลุง 
   ด้านตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลท่ามิหรํา   
  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
   ด้านเหนือ   จดถนนสาย  ก๔  ฟากใต้    
   ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟ  ฟากตะวันตก    
   ด้านใต้    จดแนวเขตผังเมืองรวม  ด้านใต้  ซ่ึงเป็นคลองตะเจ็น 

      ฝ่ังเหนือ  คลองส่งน้ําชลประทาน  ฝ่ังเหนือ 
   ด้านตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลท่ามิหรํา 
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ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้  ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
  (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

  (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

  (๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือ
สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า 

  (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
  (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
  (๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
  (๘) โรงฆ่าสัตว์ 
  (๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
  (๑๐) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
  (๑๑) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
  (๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
  (๑๓) โรงกําจัดมูลฝอย 
  (๑๔) โรงซ้ือขาย  หรือเก็บวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
  (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
  (๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย

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

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
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  (๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๖ ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  

ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม  ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 
ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ได้รับการยกเว้น  ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้  
ใช้บังคับและ  ยังก่อสร้างดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับการยกเว้น  ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตํานาน  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สนิท  คงแก้ว 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตํานาน  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตํานาน 



บัญชีท้ายข้อบญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนตําบลตํานาน  
เรื่อง  กําหนดบรเิวณห้ามกอ่สร้าง  ดดัแปลง  หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท   

ในท้องทีอ่งค์การบรหิารส่วนตําบลตํานาน  อําเภอเมืองพัทลงุ  จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้        
 (๑)  การต้ม   นึ่ง   หรืออบพืชหรอืเมล็ดพืช     ได้  
 (๒)  การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช     ได้   
 (๕)  การเกบ็รักษาหรอืลาํเลียงพืชเมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล   โกดัง   หรือคลังสินค้า      ได้  
 (๘)  การเพาะเชื้อเห็ด   กล้วยไม้   หรือถั่วงอก    ได้ ได้   
 (๙)  การร่อน   ล้าง   คัด   หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม    ได้ ได้   
 (๑๑)  การฟกัไข่โดยใช้ตู้อบ    ได้    
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์  ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้       

ได้ 
 

 (๑)  การฆ่าสัตว์      
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรอืหัวพืช   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้  

ได้ 
      

 (๑)  การส ี ฝัด  หรือขัดข้าว   ได้ ได้  
๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง   อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้  

ได้ 
      

 (๑)  การทําขนมปัง  หรือขนมเค็ก   ได้ ได้  
 (๒)  การทําขนมปังกรอบ   หรือขนมอบแป้ง ได้   ได้ ได้   
 (๓)  การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น  เม็ด  หรือชิ้น ได้   ได้ ได้   

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล  ซึ่งทําจากออ้ย  บีท  หญ้าหวานหรือพืชอื่นที่ใหค้วามหวาน   อย่างใดอย่างหนึ่ง   หรือ        
 หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้        
 (๗)  การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว   ต้นตาลโตนด  หรือพืชอื่น ๆ  ซึ่งมิใช่อ้อย ได้   ได้    

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก ้ ช็อกโกแลต  หรือขนมหวาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้        
 (๑๑) การทําไอศกรีม ได้   ได้ ได้   

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาํน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด  หรือย่อยน้ําแข็ง     ได้   

 



๒ 
 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม   เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ําอัดลม  หรือน้ําแร่  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง          
 ดังต่อไปนี้        
 (๑)  การทําน้ําดื่ม ได้   ได้ ได้   

๒๔ โรงงานถักผา้   ผ้าลูกไม้   หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรอืเส้นใย  หรือฟอก   ย้อมส ี  หรือแต่งสาํเร็จผ้า    ผา้ลูกไม้   หรือ        
 เครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยดา้ยหรือเส้นใย ได้   ได้ ได้   

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้  
ได้ 

      
 (๒)  การผลิต   ประกอบ   หรือซ่อมแซมตาข่าย   แห   หรืออวน   และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว   ได้ ได้  

๕๕ โรงงานผลิตภณัฑ์เครื่องกระเบื้องเคลอืบ   เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผา   รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดงักล่าว ได้   ได้ ได้   
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ   อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้        

 (๑)  การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม   ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม  หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์     ได้   
๖๑ โรงงานผลิต   ตบแต่ง   ดัดแปลง   หรือซอ่มแซมเครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหลก็หรือเหล็กกลา้  และรวมถึงส่วนประกอบ          

 หรืออปุกรณ์ของเครื่องมือหรือเครือ่งใช้ดังกลา่ว    ได้ ได้   
๖๒ โรงงานผลิต  ตบแต่ง  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องเรอืนหรือเครือ่งตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะหรอืโลหะเป็นส่วนใหญ ่         

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรอืน  หรือเครือ่งตบแต่งดงักลา่ว    ได้ ได้   
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง  หรือติดตัง้  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง           

 ดังต่อไปนี้        
 (๒)  การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสรา้งอาคาร    ได้ ได้   

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้        
 (๑๓)  การกลึง  เจาะ  คว้าน   กัด  ไส   เจียน   หรือเชื่อมโลหะทั่วไป     ได้   

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ   ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องยนต ์เครื่องกังหัน  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องยนต์        
 หรือเครื่องกงัหันดังกลา่ว    ได้ ได้   

 
 
 



๓ 
 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๖๙ โรงงานผลิต   ประกอบ   ดัดแปลง   หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณเครื่องทาํบัญชี   เครื่องจักรสําหรับระบบบตัรเจาะ  เครื่องจักร        
 สําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรอืชนิดอนาล้อก   หรือเครื่องอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรบัปฏบิัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน  หรือ      
 อุปกรณ ์ (Digital  or  Analog  Computers  or  Associated  Electronic Data  Processing  Equipment  or          
 Accessories)  เครื่องรวมราคาของ-ขาย  (Cash  registers)  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง        
 วิทยาศาสตร ์ เครื่องอัดสาํเนาซึง่มิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ  และรวมถึงส่วนประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภัณฑ์        
 ดังกลา่ว ได้   ได้ ได้   

๗๐ โรงงานผลิต   ประกอบ   ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําเครื่องอัดอากาศหรือกา๊ซ   เครื่องเป่าลม   เครื่องปรับหรือถ่ายเท        
 อากาศเครื่องโปรยน้ําดบัไฟ  ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น  เครื่องขายสินค้าอัตโนมัต ิ เครื่องลา้ง  ซัก  ซักแห้ง  หรือรีดผ้า           
 เครื่องเย็บ   เครื่องสง่-กําลงักล    เครื่องยก    ปั้นจั่น   ลิฟต ์   บันไดเลื่อน    รถบรรทกุรถแทรกเตอร ์  รถพ่วงสําหรับใช้ในการ         
 อุตสาหกรรม  รถยกซ้อนของ(Stackers)   เตาไฟหรือเตาอบสําหรบัใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสาํหรับใช้ในบ้าน  แต่ผลิตภัณฑ์นั้น        
 ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟา้  และรวมถึงส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ดงักล่าว ได้   ได้ ได้   

๗๑ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องจักร  หรือผลิตภณัฑ์ที่ระบุไว้ในลําดบัที ่๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า  เครื่องยนต ์        
 ไฟฟ้าเครือ่งกาํเนิดไฟฟา้   หม้อแปลงแรงไฟฟา้   เครื่องสบัหรือบังคับไฟฟ้าเครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า   เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า         
 เครื่องสง่หรอืจําหน่ายไฟฟ้า  เครื่องสําหรับใช้บงัคับไฟฟา้  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา้ ได้   ได้ ได้   

๗๒ โรงงานผลิต    ประกอบ    ดัดแปลง    หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง          
 เครื่องเล่นแผ่นเสียง    เครื่องบันทึกคําบอก    เครื่องบันทกึเสียงด้วยเทปเครื่องเล่นหรอืเครื่องบันทกึแถบภาพ  (วิดิทัศน์)         
 แผ่นเสียง    เทปแม่เหล็กที่ได้บันทกึเสียงแล้ว   เครื่องโทรศัพท์หรอืโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย   เครื่องสง่วิทยุ  เครื่องส่ง         
 โทรทัศน์  เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ   เครื่องเรดาร ์  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึง่นําหรือตัวกึง่นําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง        
 (Semi - Conductor  or  Related  Sensitive  Semi - Conductor  Devices)   คาปาซิเตอร ์ หรือคอนเดนเซอร ์        
 อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงทีห่รือเปลี่ยนแปลงได ้  (Fixed   or   Variable   Electronic Capacitors   or   Condensers)        
 เครื่องหรอืหลอดเรดิโอกราฟ   เครื่องหรือหลอดฟลโูรสโคป  หรือเครื่องหรอืหลอดเอกซเรย์  และรวมถึงการผลิตอุปกรณ ์         
 หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กบัเครื่องอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว ได้   ได้ ได้   

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างดังตอ่ไปนี้        
 (๑)  การตอ่  ซ่อมแซม  ทาส ี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ  นอกจากเรอืยาง ได้   ได้ ได้   

 



๔ 
 
 

ลําดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๘๐ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอ่มแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรอืสตัว์   ซึ่งมิใช่จักรยาน  และรวมถึง  
ได้ 

      
 ส่วนประกอบ  หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกลา่ว   ได้ ได้  

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง ได้   ได้ ได้   
๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร   พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณ ี  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้  

ได้ 
      

 (๑)  การทําเครื่องประดบัโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา  ทองขาว  เงิน   นาก   หรืออัญมณ ี   ได้ ได้  
 (๒)  การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา   ทองขาว   เงิน   นาก  หรือกะไหล่ทองหรือโลหะที่มีค่า ได้   ได้ ได้   
 (๓)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร   พลอย   หรืออัญมณ ี ได้   ได้ ได้   

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น   เครื่องมือหรือเครือ่งใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดบัอื่น  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง   
 

ได้ 

      
 ดังต่อไปนี้      
 (๕)  การทําปา้ย  ตรา เครื่องหมาย  ป้ายติดของหรอืเครื่องโฆษณาสินค้าตราโลหะหรอืยาง   แม่พิมพ์ลายฉล ุ (Stencils)   ได้ ได้  

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้  
ได้ 

      
 (๑)  การบรรจสุินค้าทั่วไป   ได้ ได้  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้   ได้ ได้   
๙๓ โรงงานซ่อมรองเทา้หรอืเครื่องหนัง ได้   ได้    
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟา้สาํหรบัใช้ในบ้านหรอืใช้ประจําตัว        
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลือ่นด้วยเครื่องยนต์รถพ่วง  จักรยานสามลอ้   จักรยานสองลอ้  หรือส่วนประกอบของ       

 
ได้ 

 
 ยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้      
 (๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต ์ หรือส่วนประกอบของยานดงักลา่ว  ได้    
 (๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง   จักรยานสามลอ้   จักรยานสองล้อ   หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   ได้   ได้  
 (๓)  การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต ์      ได้  
 (๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต ์ ได้   ได้    

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา   เครื่องวัดเวลา   หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย   ทองคํา   ทองขาว   เงิน   นาก   หรืออญัมณ ี ได้   ได้    
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซอ่มไว้ในลําดับใด    ได้ ได้   

 



๕ 
 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

อาคารประเภท 

หมายเหตุ 
บริเวณที่  ๑ บริเวณที่  ๒ 

โรงงานจําพวกที ่ โรงงานจําพวกที ่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙๘ โรงงานซักรีด   ซักแห้ง   ซักฟอก   รีด   อัด   หรือย้อมผา้   เครื่องนุ่งห่ม พรม   หรือขนสัตว์ ได้   ได้ ได้   
 
  หมายเหตุ   ลําดับที่  หมายถึง        ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
    ได้  หมายถึง        สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคบัของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
    โรงงานจําพวกที ่ หมายถึง        จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 
 
 
 
 




