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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การตม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(2) การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินคา ได

(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(9) การรอน  ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(11) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การฆาสัตว ได

(2) การถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน  

    หรือเหือดแหง ได ได ได

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว  มันสัตว หรือหนังสัตว ได

(6) การลาง  ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได

(7) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง  ไขเหลวเยือกแข็ง

    หรือไขเหลวแชเย็น ได ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

1-12

  บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลา

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปนี้

(2) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งฉับพลัน หรือเหือดแหง ได ได ได

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือ ไขมัน สัตวน้ํา ได

(5) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได

(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือ ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแหง ได ได ได

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง   หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(2) การปนหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(3) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได

(6) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง  อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การทําขนมปง หรือขนมเค็ก ได ได ได ได ได

(2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได

(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ดหรือชิ้น ได ได ได

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

  บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลา

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓

2-12



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(7) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ชา  กาแฟ  โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้

(1) การทําใบชาแหง หรือใบชาผง ได ได ได

(2) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได ได

(3) การทําโกโก  หรือขนมจากโกโก ได ได ได

(4) การทําช็อกโกเลต หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(5) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได

(6) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(7) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไม หรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม  หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได

(8) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ

    โกโก หรือช็อกโกเลต ได ได ได

(10) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ ได ได ได

(11) การทําไอศกรีม ได ได ได

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓

โรงงานจําพวกที่

3-12

  บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลา



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  

ดังตอไปนี้

(6) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได

(7) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได

(8) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได

(2) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(4) การทําน้ําแร ได ได ได ได

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยวหรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(1) การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(3) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(4) การทํายานัตถุ ได ได

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

4-12

  บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลา

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑสิ่งทอ  ซึ่งมิใชเครื่องนุงหมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(1) การทําผลิตภัณฑ  จากสิ่งทอ  เปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได

(2) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได

(3) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(4) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

24 โรงงานถักผา  ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม  

หรือเครื่องนุงหม ที่ถักดวยดายหรือเสันใย ได ได ได ได ได

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง 

หรือพลาสติก หรือพรมน้ํามัน ได ได ได ได

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรือ อวน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การผลิตเชือก ได ได ได

(2) การผลิต ประกอบ หรือ ซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

    ของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การตัดเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนคไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา

    หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น ได ได ได ได ได

(2) การทําหมวก ได ได ได ได ได

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

5-12

  บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลา

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

33 โรงงานผลิตรองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทําจากไมยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติก

อัดเขารูป ได ได ได

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช  จากไมไผ  หวาย  ฟาง  ออ  กก  หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไม หรือไมกอกอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(2) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(3) การเกาะสลักไม ได ได ได ได ได

(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(5) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(1) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได

(2) การทําแมพิมพโลหะ ได

6-12

  บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลา

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ  ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(2) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดยางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

55 โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว ได ได ได ได

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(3) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการ

    ผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น ได

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได

61 โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือ  หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือ หรือเครื่องใชดังกลาว ได ได ได ได

62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ 

หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได ได ได ได

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง หรือติดตั้ง  อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(2) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

  บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพลา

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(12) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(13) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได ได

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ

เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติ

กับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 

Processing  or Equipment Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ

ถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว (เฉพาะดัดแปลงหรือซอมแซม) ได ได ได ได ได

70 โรงงานผลิตประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา  เครื่องอัดอากาศหรือกาซ  เครื่องเปาลม

เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรมรถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช

ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา

เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับ หรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได ได

72 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องกระจายเสียง

หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึก คําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑ

ที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor or Related Sensitive Sem-Conductor 

Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได  (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ  หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ได ได ได ได ได

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

(1) การตอ  ซอมแซม  ทาสี  หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ  นอกจากเรือยาง ได ได ได

(2) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต  จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ  อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต  จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

(2) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต  จักรยานสามลอ  หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๓

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว  ซึ่งมิใชจักรยาน

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใช

    ในการชั่งตวง วัด หรือบังคับควบคุม ได ได ได ได ได

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(1) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา ทองขาว  เงิน  นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได

(2) การทําเครื่องใชดวยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได

(3) การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได ได ได ได ได

(4) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ ได ได

(5) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือเหรียญอื่นๆ ได

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องเลน  เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(2) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได

(4) การทํารม  ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา

    กลองยาสูบหรือกลองบุหรี่  กนกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก ได ได ได ได

(5) การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง  แมพิมพลายฉลุ 

(Stencils) ได ได ได ได ได

(6) การทําแหคลุมผม  ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได

90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

92 โรงงานหองเย็น ได ได ได

93 โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง ได ได ได

94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได
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12-12

อาคารประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ 

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(2) การซอมแซมรถพวง  จักรยานสามลอ  จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(3) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(4) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก 

หรืออัญมณี ได ได ได

97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

98 โรงงานซักรีด  ซักแหง  ซักฟอก  รีด  อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม  พรม  หรือขนสัตว ได ได ได ได ได

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบ

 ของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(3) การลงรัก หรือการประดับตบแตงดวยแกว  กระจก  มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได

    หมายเหตุ          ลําดับที่               หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                             ได                     หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                           โรงงานจําพวกที่    หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
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