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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
พ.ศ. ๒๕๖๐
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
ตําบลเกาะปันหยี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี และนายอําเภอเมืองพังงา
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี เรื่อง กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อได้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมระดับเมืองหรือผังเมืองรวม
ระดับชุมชนในท้องที่ตามข้อ ๓
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
(๑) บริเวณที่ ๑ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดแนวเขตตําบลเกาะปันหยี ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ า ชายเลนโครงการ
คลองหาดคี่ (พง.๙๐)
ด้านใต้
จดแนวเขตป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ า ชายเลนโครงการ
ป่าลัดคลองสวน (พง.๘๙) และอุทยานแห่งชาติป่าอ่าวพังงา
ด้านตะวันตก จดแนวเขตตําบลเกาะปันหยี ด้านตะวันตก
(๒) บริเวณที่ ๒ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดแนวเขตตําบลเกาะปันหยี ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ า ชายเลนโครงการ
คลองหาดคี่ (พง.๙๐) แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าชายเลนโครงการป่าลัดคลองสวน
(พง.๘๙) และอุทยานแห่งชาติป่าอ่าวพังงา
ด้านใต้
จดคลองหลั ง ด่ า น ฝั่ ง เหนื อ และเส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔๔
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ด้านตะวันตก จดแนวเขตตําบลเกาะปันหยีด้านตะวันตก แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี ป่ า ชายเลนโครงการป่ า ลั ด คลองสวน (พง.๘๙) และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป่ า อ่ า วพั ง งา
และแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าชายเลนโครงการคลองหาดคี่ (พง.๙๐)
ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่ทําการด่านศุลกากรจังหวัดพังงา
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี ภายในบริเวณแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติน้แี ละโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและ
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊ า ซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ า ซตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) อาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๕) อาคารพาณิชย์ที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๖) อาคารพักอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๗) อาคารพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและ
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊ า ซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ า ซตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) อาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๖) อาคารพาณิชย์ที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๗) อาคารพักอาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
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(๘) คลังสินค้า
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๔ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๔ ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติ
นี้ไม่ได้
ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ดํารง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี

บัญชีทา้ ยข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
พ.ศ. 2560
ลําดับที่
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การต้มนึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืชเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อนล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบรมควัน ใส่เกลือดองตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์มันสัตว์หนังสัตว์หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบอาหารเช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลว
แช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดองตากแห้งหรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอดหรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผักพืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
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(๒) การถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดองหรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้นแว่นหรือแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้นเม็ดหรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อยบีชหญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าวต้นตาลโตนดหรืออื่นๆซึ่งมิใช้อ้อย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชากาแฟ โกโก้ ช็อกโกเเลตหรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การคั่วบดหรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเเลตช็อกโกแลตผงหรือขนมจากช็อกโกเเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ดหรือผลไม้อัดเม็ด
(7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกส้ม
(8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ
โกโก้ หรือช็อกโกแลต
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(10) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(8) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็งหรือตัด ซอย บดหรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑)การทําน้ําดื่ม
(๒)การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔)การทําน้ําแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(2) การทําถุงหรือกระสอบซึง่ มิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔)การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใยหรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้หรือ
เครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอสาน ถักหรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติก
หรือพรมน้ํามัน
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือกตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเข้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ยางอบแห้งยางอัดเข้ารูปหรือพลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒)การทําวงกบขอบประตูขอบหน้าต่างบานหน้าต่างบานประตูหรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(3) การทําไม้วีเนียร์ หรือไม้อดั ทุกชนิด
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้กอ๊ กอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําพาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้าชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(3) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสารการเย็บเล่มทําปกหรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสมรีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกันหรือการผสม
ซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าและรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว (ซึ่งไม่มีการชุบปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ)
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือ
โลหะเป็นส่วนใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร (ซึ่งไม่มี่การชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (ซึ่งไม่มี่การชุบ
ปั๊ม หรือหลอมหล่อโลหะ)
(1) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัดพับม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียนหรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกังหันและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
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โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตร
เจาะเครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดติจิตัลหรือชนิดอนาล้อกหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติ
กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digitai or Analog Computers or Associaed electronic Data
Processing Equiment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง
ชั่งซึ่งไม่ใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพและ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําเครื่องอัดอากาศหรือก๊าซเครื่องเป่าลม เครื่องปรับ
หรือถ่ายเทอากาศเครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็นเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก
ซักแห้ง หรือรีดผ้าเครื่องเย็บเครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมรถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์
นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้
ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง แรงไฟฟ้า
โรงงานผลิต ประกอบดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่ องรับโทรทัศน์เครื่องกระจายเสี ยง หรือ
บันทึกเสียงเครื่อง เล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทปเครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียงเทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้วเครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มี
สายเครื่องส่งวิทยุเครื่องส่งโทรทัศน์เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณเครื่องเรดาร์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคปหรือ
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสีหรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(2) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างประกอบดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยานและ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ชั่งตวงวัดหรือบังคับควบคุม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชรพลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครือ่ งประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุกทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ อัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นากหรือกะไหล่ทองหรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไนหรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรีและรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ เครื่องดนตรีดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
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(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนกดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาดแปรงตะเกียงโป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบ
หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้าตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ
(Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผมช้องผมหรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รถพ่วงรถจักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อจักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓)การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔)การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่ อมนาฬิ กาเครื่องวั ดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย เพชร พลอย ทองคําทองขาว เงิ น นาก
หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้งซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓)การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
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