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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติส ภาตํ าบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตํ าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม โดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนสัก โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักและนายอําเภอดอนสัก
จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก เรื่อง กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ทิศเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวบ้านนางกํา
และเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งอํ า เภอดอนสั ก จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี กั บ อํ า เภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จดแนวชายฝั่งทะเล บริเวณริมหาดนางกํา
ทิศใต้
จดแนวชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางกํา และท่าเทียบเรือบริษัทราชา
เฟอร์รี่ จํากัด
ทิศตะวันตก ตรงจุดบริเวณแหลมกุลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวบ้านนางกํา
(๒) ทิศเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน
ทิศตะวันออก จดเส้นตรงบริเวณหลักเขตเทศบาลดอนสัก หลักเขตที่ ๘ ของเทศบาล
เมืองดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปทางทิศเหนือบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน
ทิศใต้
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนดอนสัก
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงบริเวณปากคลองบางแตน ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน
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“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ทิศเหนือ
จดแนวชายฝั่งทะเล
ทิศตะวันออก จดอ่าวอุตตรา และอ่าวปลา
ทิศใต้
จดอ่าวกรวด
ทิศตะวันตก จดเส้นตรงจากแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวเทียน ไปทางทิศตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล บรรจบกับท่าเทียบเรือบ้านเกาะนกเภา ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนว
ชายฝั่งทะเล เป็นระยะ ๑,๐๗๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล และเส้นตรงจาก
แนวฝั่งทะเล บริเวณอ่าวเทียน ไปทางทิศตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล บรรจบกับ
ท่าเทียบเรือเกาะนกเภา ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่ง เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นสํานักงานผลิตไฟฟ้า
จดท่าเทียบเรือบริษัทราชาเฟอร์รี่ จํากัด และแนวชายฝั่งทะเล บริเวณ
(๒) ทิศเหนือ
หาดนางกํา
ทิศตะวันออก จดท่าเทียบเรือบ้านหาดนางกํา
ทิศใต้
จดถนนโรงเรียนบ้านนางกํา ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ (ช่วงคอนกรีต) ฟากเหนือ
และฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักกับ
เทศบาลตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ทิศเหนือ
จดเส้นตรงจากแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวเทียน ไปทางทิศตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล บรรจบกับท่าเทียบเรือบ้านเกาะนกเภา ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวชายฝั่งทะเล เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเล
ทิศใต้
จดเส้นตรงจากแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวเทียน ไปทางทิศตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล บรรจบกับท่าเทียบเรือบ้านเกาะนกเภา ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนว
ชายฝั่งทะเล เป็นระยะ ๑,๐๗๐ เมตร
ทิศตะวันตก จดแนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวเทียน
ทั้งนี้ ยกเว้นโรงเรียนบ้านเกาะนกเภาและสถานีอนามัยเกาะนกเภา
(๒) ทิศเหนือ
จดถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโรงเรียนบ้านนางกํา ท่าเรือเฟอร์รี่
ทิศใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโรงเรียนบ้านนางกํา ท่าเรือเฟอร์รี่ และวัดนางกํา
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จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโรงเรียนบ้านนางกํา -

ท่าเรือเฟอร์รี่
(๓) ทิศเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ บรรจบกับถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม
ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร
ทิศตะวันออก จดถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันตก
ทิศใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ บรรจบกับถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม
ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก จดเขาตก
(๔) ทิศเหนือ
จดถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม ฟากใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโรงเรียนบ้านนางกํา ท่าเรือเฟอร์รี่
ทิศใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ บรรจบกับถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม ฟากใต้
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และสถานีอนามัย
บ้านนางกํา
ทิศตะวันตก จดถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันออก
(๕) ทิศเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๔๘๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนตาแก้ ว - ตาชม
และสํานักสงฆ์ถ้ําแม่ยายอาม
ทิศตะวันออก จดห้วยบางนาง ฝั่งตะวันตก และโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ทิศใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนประปา - หัวคลอง ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนประปา - หัวคลอง บรรจบกับแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประปา - หัวคลอง เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และเส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประปา - หัวคลอง
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันออก
(๖) ทิศเหนือ
จดคลองบางโสม ฝั่งใต้
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเขายายอาม - บางโสม
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนน้ําฉา - สิงขร และโรงเรียนวัดสิงขร
ทิศใต้
จดถนนน้ําฉา - สิงขร ฟากเหนือ วัดดอนสัก (สิงขร) และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านดอนหารกับหมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก
ทิศตะวันตก จดคลองส่งน้ําชลประทาน ฝั่งตะวันออก
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“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) เขาตก
(๒) เขาหัวช้าง
(๓) เขานูด
(๔) เขาน้อย
(๕) เขากลอย
(๖) เขาคอกวาง
(๗) เขาบางโสม
(๘) เขาหลัก
(๙) เขาแม่ยายอาม
“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนดอนสัก
(๒) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยครามและป่าวัดประดู่
“บริเวณที่ ๖” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(๑) ทิศเหนือ
จดถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากใต้ เขาตก เส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ วัดนางกํา เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
โรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือบ้านหาดนางกํา แนวชายฝั่งทะเล บริเวณอ่าวบ้านนางกํา
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จดเขาหัวช้าง เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กับอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และเขาคอกวาง
ทิศใต้
จดคลองโฉ ฝั่งเหนือ
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันออก สํานักปฏิบัติธรรม
ถ้ําเขาพองาม เขาตก เส้นตั้งฉากกับถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
ถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ บรรจบกับถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม ฟากใต้ ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร ถนนโรงเรียนบ้านนางกํา ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันตก สถานีอนามัยบ้านนางกํา เส้นตั้งฉากกับถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ บรรจบกับถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม
ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นระยะ ๓๖๐ เมตร เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม
ฟากเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา ถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉาก
กับถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนโรงเรียนบ้านนางกํา - ท่าเรือเฟอร์รี่
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บรรจบกับถนนบ้านนางกํา - เขาพองาม ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนโรงเรียนบ้านนางกํา ท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก
กับเทศบาลเมืองดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ ยกเว้นชุมสายโทรศัพท์บ้านนางกํา
(๒) ทิศเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักกับ
เทศบาลเมืองดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขานูด และเขาน้อย
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันตก และคลองโฉ
ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก
ทิศใต้
จดถนนน้ําฉา - น้ําโฉ ฟากเหนือ และโรงเรียนบ้านน้ําฉา
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประปา - หัวคลอง เส้นตั้งฉากกับถนนประปา - หัวคลอง ฟากใต้ ที่จุด
ซึ่งอยู่ห่างจากถนนประปา - หัวคลอง บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันออก
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนประปา - หัวคลอง เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ถนนประปา - หัวคลอง
ฟากเหนือ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ห้วยบางนาง ฝั่งตะวันออก
สํานักสงฆ์ถ้ําแม่ยายอาม เส้นขนานระยะ ๔๘๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนตาแก้ว - ตาชม
ทั้งนี้ ยกเว้นเขากลอยสํานักปฏิบัติธรรมถ้ําหลวง และสํานักสงฆ์สวนป่าสุวิทย์ประชาราม
(๓) ทิศเหนือ
จดป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า เลนดอนสั ก และเส้ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักกับเทศบาลเมืองดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันตก
ทิศใต้
จดถนนห้วยเสียด - ไชยคราม ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเขายายอาม - บางโสม คลองบางโสม ฝั่งเหนือ และคลองส่งน้ําชลประทาน ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๔) ทิศเหนือ
จดถนนห้วยเสียด - ไชยคราม ฟากใต้ คลองส่งน้ําชลประทาน ฝั่งตะวันตก
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านดอนหารกับหมู่ที่ ๑ บ้านาตาดี ตําบลดอนสัก วัดดอนสัก
(สิงขร) ถนนน้ําฉา - สิงขร ฟากใต้ โรงเรียนวัดสิงขร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
น้ําฉา - สิงขร และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเขายายอาม - บางโสม
ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันตก
ทิศใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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(๕) ทิศเหนือ
จดถนนน้ําฉา - น้ําโฉ ฟากใต้ และการประปาส่วนภูมิภาค สถานีผลิตน้ํา
บ้านน้ําฉา
ทิศตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กับอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้
จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยครามและป่าวัดประดู่ และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสักกับองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นโรงเรียนบ้านเขาแค วัดนาตาดี และเขาหลัก
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๖
รายละเอียดปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
การก่อสร้างอาคารทุกชนิดในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวขนานกับแนวชายฝั่งทะเล
ยกเว้นท่าเทียบเรือขนาดเล็ก เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพ อาคารทุกประเภทที่เป็นอาคารสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นของรัฐ อาคารอนุรักษ์ของชุมชนและพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารทุกประเภทที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน
๓ เมตร เว้นแต่อาคารสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นของรัฐ
(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) สถานที่เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๖) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๙) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
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(๑๑) โรงกําจัดมูลฝอย
(๑๒) สถานที่กําจัดวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๓) สถานที่ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารทุกประเภทที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน
๖ เมตร เว้นแต่อาคารสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นของรัฐ
(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) สถานที่เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการสร้าง
แทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย
(๑๑) สถานที่กําจัดวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๒) สถานที่ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดินหรือริมเขตคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
การก่อสร้างอาคารบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ ให้ก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นอาคารสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่เป็นของรัฐ
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่ ๔ และ ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารทุกชนิด ยกเว้นอาคาร
ที่เป็นอาคารสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นของรัฐ อาคารอนุรักษ์ของชุมชน
และพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่ ๖ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารทุกประเภทที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน
๑๒ เมตร เว้นแต่อาคารสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นของรัฐ
(๒) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดาํ เนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๕) สถานที่เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑๔๒ และในระยะ ๓๐ เมตร จากริมฝั่งห้วย คลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในระยะ ๕๐๐ เมตร จากศาสนสถานและ
สถานศึกษา
(๘) โรงฆ่าสัตว์ในระยะ ๕๐๐ เมตร จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๒ ในระยะ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร จากแนวเขตคลอง ห้วย หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) สถานที่กําจัดมูลฝอย ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากถนนทุกสาย
(๑๑) สถานที่ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน ลําคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะ
ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖
ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙
ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้
เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก รักษาการตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก

บัญชีทา้ ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗

………………………………………..
พื้นที่
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒

๔

๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช
ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช
หรือหัวพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้หรือถั่วงอก
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ
บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

บริเวณที่ ๓
โรงงานจําพวก
๒

๓

ได้

ได้

๑

บริเวณที่ ๖
โรงงานจําพวกที่
๒

ได้

ได้

๓

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

-๒บริเวณที่
ลําดับที่
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔
๒๐

๑

บริเวณที่ ๓
โรงงานจําพวก
๒

ได้

ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่นหรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ําอัดลมหรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

๓

๑

บริเวณที่ ๖
โรงงานจําพวกที่
๒

๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

-๓บริเวณที่
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๒๖

๓๔

๓๖

๔๑

๕๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แหหรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แหหรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

บริเวณที่ ๓
โรงงานจําพวก
๒

๓

๑

บริเวณที่ ๖
โรงงานจําพวกที่
๒

๓

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

-๔บริเวณที่
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๖๖

๗๑

๗๒

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมเครื่องจักรสําหรับ
ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์
ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทป
แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว
กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้

บริเวณที่ ๓
โรงงานจําพวก
๒

ได้

๓

ได้

๑

บริเวณที่ ๖
โรงงานจําพวกที่
๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

-๕บริเวณที่
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๗๕

๙๑

๙๔
๙๕

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสีหรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
(๒) การบรรจุก๊าซ
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วน
ประกอบของยานดังกล่าว

บริเวณที่ ๓
โรงงานจําพวก
๒

๓

ได้

ได้

๑

ได้
ได้

บริเวณที่ ๖
โรงงานจําพวกที่
๒

๓

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

-๖บริเวณที่
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑

๙๖
๙๘
๑๐๐

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลาหรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นากหรืออัญมณี
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัดหรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม
พรมหรือขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก
ทองหรืออัญมณี

หมายเหตุ

ลําดับที่
ได้
โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓
โรงงานจําพวก
๒

๓

๑

บริเวณที่ ๖
โรงงานจําพวกที่
๒

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๓

ได้

