เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยาย
และที่จะไมใหตั้งหรือขยาย
ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยอนุมตั ิ
คณะรัฐมนตรีจงึ ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดโรงงานที่ไมอนุญาต
ใหตั้งหรือขยายในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒
ขอ ๒ หามตั้งหรือขยายโรงงานทุกประเภทหรือชนิด ตามที่กําหนดในบัญชีทายกฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในทองที่อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี เวนแต
(๑) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชนและสนับสนุนการทองเที่ยว
ตามบัญชีหมายเลข ๑ ทายประกาศนี้
(๒) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลผลิตจากการเกษตรที่ใชวัตถุดิบในทองที่
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ตามบัญชีหมายเลข ๒ ทายประกาศนี้
โรงงานที่ไดรับการยกเวนตาม (๑) และ (๒) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข ๑
หรือบัญชีหมายเลข ๒ แลวแตกรณี ทายประกาศนี้
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และ
ใหสิ้นผลใชบังคับเมื่อกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีหมายเลข ๑ ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายและที่จะไมใหตั้งหรือขยาย
ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

โรงงานที่ประกอบกิจการเกีย่ วกับอุตสาหกรรมที่ใหบริการชุมชนและสนับสนุนการทองเที่ยว
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ตามบัญชี
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ทายกฎกระทรวงฯ

เงื่อนไข

๑๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปง หรือขนมอบแหง

ไมมี

๑๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือ
ยอยน้ําแข็ง

ไมมี

๒๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม
หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

ไมมี

๒๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
ทําไดเฉพาะการพิมพ
(๔) การพิมพสิ่งทอ
สิ่งทอพื้นเมือง

๓๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

๔๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

๔๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว
(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

ทําไดทุกกรณี ยกเวน
การเลื่อยจะเลื่อยได
เฉพาะไมมะพราว
ไมมี

ทําไดเฉพาะ
การทําปุยหมัก
หรือปุยอินทรีย

- ๒ ลําดับที่
ตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงฯ

๕๐

๕๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๔) การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียมกับวัสดุอื่น

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม
หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

เงื่อนไข

ทําไดเฉพาะการทํา
แอสฟลติก
คอนกรีตสําหรับ
การกอสรางถนน
ของทางราชการ

ทําไดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ
คอนกรีต และ
ผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสม

๖๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร

ไมมี

๖๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ
ทั่วไป

ไมมี

๖๕

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และ
รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว

ทําไดเฉพาะ
การดัดแปลง
หรือการซอมแซม

๖๖

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับใชในการ
กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตวและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว

ทําไดเฉพาะ
การดัดแปลง
หรือการซอมแซม

ลําดับที่
ตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงฯ

๘๗

-๓ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใช ที่มิไดระบุ
ไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไป
(๔) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง
ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา
ตราโลหะ หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๗) การทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด

๙๐

โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๒

โรงงานหองเย็น

๙๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอหรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไป
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอหรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต

เงื่อนไข

ทําไดเฉพาะ
ของที่ระลึก
หรือของชํารวย
หรือผลิตภัณฑ
พื้นเมืองที่ใช
วัตถุดิบในทองที่
อําเภอเกาะสมุย
จังหวัด
สุราษฎรธานี
ไมมี

ทําไดเฉพาะ
กรณีที่ไมมีการ
แกะลาง
หรือแปรสภาพ
วัตถุดิบ

ไมมี

- ๔ ลําดับที่
ตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงฯ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เงื่อนไข

๙๘

โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม
หรือขนสัตว

ทําไดเฉพาะ
การซักรีด
ซักแหง รีด
อัดผา หรือ
เครื่องนุงหม

๑๐๑

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

ไมมี

๑๐๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ไมมี

บัญชีหมายเลข ๒ ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายและที่จะไมใหตั้งหรือขยาย
ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

โรงงานที่ประกอบกิจการเกีย่ วกับอุตสาหกรรมผลผลิตจากการเกษตรที่ใชวัตถุดิบซึ่งมีแหลงกําเนิด
ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ลําดับที่
ตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงฯ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถานหรือแบงบรรจุผงถาน
ที่เผาไดจากกะลามะพราว

๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสกัดจากน้ํามันพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว

๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือ
ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๒๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งมิไดทําดวยวิธีถักหรือทอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน

เงื่อนไข

ไมมี

ทําไดเฉพาะ
การสกัดน้ํามัน
จากมะพราว

ไมมี

ทําไดเฉพาะ
การทําวัสดุ
จากเสนใย
มะพราว

