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ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใช  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด   

หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   มาตรา  ๔๒   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๗๐  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เมืองพัทยาโดยความเห็นชอบของสภา
เมืองพัทยาและผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติเมืองพัทยา  เ ร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  
ดัดแปลง  ใช  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติเมืองพัทยานี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
เมืองพัทยาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติ  คําส่ังหรือหนังสือส่ังการอื่นใดของเมืองพัทยา  
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ดานเหนือ  จดแนวเขตเมืองพัทยาดานเหนือ  ซ่ึงเปนคลองกระทิงลาย  ฝงใต 
   ดานตะวันออก  จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออกทางรถไฟสายตะวันออก  

ดานตะวันตก  ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดถนนหนองปลาไหล  ฟากเหนือ  และจิตตภาวันวิทยาลัย 
   ดานตะวันตก  จดแนวชายฝงทะเล 
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  ๑.๒ ดานเหนือ  จดจิตตภาวันวิทยาลัย 
   ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันตก  วัดชองลม  

โรงเรียนเมืองพัทยา  ๒  (เจริญราษฎรอุทิศ)  ที่วาการอําเภอบางละมุง  สํานักงานที่ดินอําเภอบางละมุง  
สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง  ศาลาประชาคมอําเภอบางละมุง  หองสมุดประชาชนอําเภอบางละมุง  
กองรอยอาสารักษาดินแดนที่  ๕  อําเภอบางละมุง  สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางละมุง 
ถนนพัทยา-นาเกลือ  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  โรงเรียนโพธิสัมพันธพัทยาคาร  วัดโพธิสัมพันธ  
และโรงเรียนเมืองพัทยา  ๙  (วัดโพธิสัมพันธ) 

   ดานใต  จดซอยสีบุญเรือง  ฟากเหนือ  ซอยนาเกลือ  ๑๘  ฟากตะวันออก  และ
ซอยสราญชล  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดแนวชายฝงทะเล   
  ๑.๓ ดานตะวันออก  จดแนวเขตเมืองพัทยาดานตะวันออก 
   ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันออก  

ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนชัยพฤกษ  ๒  บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  
ดานตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันออก  
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก  จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันออก  ฟากตะวันออก 
  ๑.๔ ดานเหนือ  จดที่ดินสงวนของกองทัพเรือ  (ขทร.)  และถนนสาย  ก  ฟากใต  
   ดานตะวันออก  จดถนนทัพพระยา  ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก  จดแนวชายฝงทะเล 
  ๑.๕ ดานเหนือ  จดเสนตรงที่ เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนนจอมเทียนสาย  ๑   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนชัยพฤกษ  ๑  บรรจบกับถนนนาจอมเทียนสาย  ๑  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนถนนจอมเทียนสาย  ๑  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่เปนเสนต้ัง
ฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากจุดที่ถนนชัยพฤกษ  ๒  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนเลียบ
ทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันตก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากจุดที่ถนนชัยพฤกษ  ๒  บรรจบ 
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กับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามถนนเลียบ 
ทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันตก  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก   ดานตะวันตก   
ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดแนวเขตเมืองพัทยาดานใต 
   ดานตะวันตก  จดแนวชายฝงทะเล  และถนนจอมเทียนสาย  ๑  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ ดานเหนือ  จดถนนหนองปลาไหล  ฟากใต 
   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก   ดานตะวันตก   

ฟากตะวันตก 
   ด านใต   จด เสนตรงที่ ล ากจากถนนเลี ยบทางรถไฟสายตะวันออก   

ดานตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากจุดที่ถนนหนองปลาไหลบรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  
ดานตะวันตก  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก   
ดานตะวันตก  ฟากตะวันตก  เปนระยะ  ๔๑๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓ 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก  โรงเรียน
เมืองพัทยา  ๑  (เชิญพิศลยบุตรราษฎรบําเพ็ญ)  และวัดพุทธิวราราม 

  ๒.๒ ดานเหนือ  จดซอยนาเกลือ  ๑๓  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   
ฟากตะวันตก  และ  ซอยสุขุมวิท-พัทยา  ๑๕  ฟากใต 

   ดานตะวันออก  จดแนวเขตเมืองพัทยาดานตะวันออก   และถนนเลียบ 
ทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันตก  ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนชัยพฤกษ  ๒  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓   
ฟากตะวันตก  และเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนนจอมเทียนสาย  ๑  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู
หางจากถนนชัยพฤกษ  ๑  บรรจบกับถนนจอมเทียนสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนน
จอมเทียนสาย  ๑  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันตก  
ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนชัยพฤกษ  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 
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   ดานตะวันตก  จดถนนจอมเทียนสาย  ๑  ฟากตะวันออก  ถนนชัยพฤกษ  ๑  
ฟากใตเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนนชัยพฤกษ  ๑  ฟากเหนือ  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนชัยพฤกษ  ๑  
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนชัยพฤกษ  ๑  เปน
ระยะ  ๕๔๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนถนนเทพประสิทธิ์  ฟากใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนเทพประสิทธิ์
บรรจบกับถนนทัพพระยา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเทพประสิทธิ์  เปนระยะ  
๑,๒๗๐  เมตร  ถนนเทพประสิทธิ์  ฟากเหนือ  ถนนทัพพระยา  ฟากตะวันออก  ถนนพัทยาสาย  ๓   
ฟากใตและฟากตะวันออก  ถนนโพธิสาร  ฟากเหนือ  และถนนพัทยา-นาเกลือ  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ ดานเหนือ  จดถนนพัทยา-นาเกลือ  ฟากใต 
   ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันตก  วัดสวางฟา

พฤฒาราม  และโรงเรียนเมืองพัทยา  ๓  (วัดสวางฟาพฤฒาราม) 
   ดานใต  จดซอยนาเกลือ  ๑๓  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก  จดถนนพัทยา-นาเกลือ  ฟากตะวันออก 
  ๓.๒ ดานเหนือ  จดซอยสราญชล   ฟากใต  ซอยนาเกลือ  ๑๘  ฟากตะวันตก   

ซอยสีบุญเรือง  ฟากใต  และถนนโพธิสาร  ฟากใต 
   ดานตะวันออก  จดถนนพัทยาสาย  ๓  ฟากตะวันตก   
   ดานใต  จดถนนพัทยาสาย  ๓  ฟากเหนือ   
   ดานตะวันตก  จดแนวชายฝงทะเล 
  ๓.๓ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ถนนเทพประสิทธิ์  ฟากใต   
   ดานตะวันออก  จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนถนนเทพประสิทธิ์   

ฟากใต  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนเทพประสิทธิ์  บรรจบกับถนนทัพพระยา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวถนนเทพประสิทธิ์  เปนระยะ  ๑,๒๗๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนถนนชัยพฤกษ  ๑  ฟากเหนือ  ที่จุด
ซ่ึงอยูหางจากถนนชัยพฤกษ  ๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนชัยพฤกษ  ๑  เปนระยะ  ๕๔๐  เมตร 

   ดานใต  จดถนนชัยพฤกษ  ๑  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก  จดถนนจอมเทียนสาย  ๑  ฟากตะวันออก  และแนวชายฝงทะเล 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

  ๔.๑ ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  เสนตรงที่ลากตอตรง
จากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสาย
ตะวันออก  ดานตะวันตก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนหนองปลาไหลบรรจบกับถนนเลียบ
ทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามถนนเลียบทางรถไฟสาย
ตะวันออก  ดานตะวันตก  เปนระยะ  ๔๑๕  เมตร 

   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก   ดานตะวันตก   
ฟากตะวันตก 

   ดานใต  จดถนนนาเกลือ-หนองปลาไหล  ฟากเหนือ   
   ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก 
  ๔.๒ ดานเหนือ  จดแนวชายฝงทะเล 
   ดานตะวันออก  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเล 
   ดานตะวันตก  จดเสนต้ังฉากกับแนวชายฝงทะเล  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนน

สาธารณะ  ไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับแนวชายฝงทะเล  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวชายฝงทะเล 
เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ๔.๓ ดานเหนือ  จดถนนชัยพฤกษ  ๒  ฟากใต 
   ดานตะวันออก   จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก   ดานตะวันตก   

ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากจุดที่ถนนชัยพฤกษ  ๒  บรรจบกับถนนเลียบรถไฟสายตะวันออก   
ดานตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันตก   
เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจาก
จุดที่ถนนชัยพฤกษ  ๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ดานเหนือ  จดแนวเขตเมืองพัทยา  ดานเหนือ  ซ่ึงเปนคลองกระทิงลาย  ฝงใต 



 หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

   ดานตะวันออก  จดแนวเขตเมืองพัทยา  ดานตะวันออก  

   ดานตะวันตก   จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก   ดานตะวันออก   

ฟากตะวันออก 

  ๕.๒ ด าน เหนื อ   จดเสน ต้ังฉากกั บถนน เลี ยบทางรถไฟสายตะวันออก   

ดานตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนชัยพฤกษ  ๒  บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  

ดานตะวันออก  ไปทาง  ทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก  ดานตะวันออก  

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

   ดานตะวันออก  จดแนวเขตเมืองพัทยา  ดานตะวันออก 

   ดานใต  จดแนวเขตเมืองพัทยา  ดานใต   

   ดานตะวันตก   จดถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก   ดานตะวันออก   

ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๖”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

  ๖.๑ ดานเหนือ  จดแนวเขตเมืองพัทยา  ดานเหนือ   

   ดานตะวันออก  จดแนวชายฝงทะเล   

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับสะพานทาเทียบเรือ  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตรกับชายฝงทะเล 

  ๖.๒ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับสะพานทาเทียบเรือ  ฟากตะวันตก 

   ดานตะวันออก  จดแนวชายฝงทะเล   

   ดานใต  จดเสนต้ังฉากกับถนนพัทยาสาย  ๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนพัทยาใต

บรรจบกับถนนพัทยาสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร 

กับชายฝงทะเล 

   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเล 

  ๖.๓ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับเสนต้ังฉากกับถนนพัทยาสาย  ๑ 

ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนพัทยาใตบรรจบกับถนนพัทยาสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเล 



 หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

   ดานตะวันออก  จดแนวชายฝงทะเล   
   ดานใต  จดแนวเขตเมืองพัทยา  ดานใต 
   ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเล 
  ๖.๔ ที่ดินสงวนของกองทัพเรือ  (ขทร.)   
  ๖.๕ ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับเสนต้ังฉากกับถนนพัทยาสาย  ๑  

ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนพัทยาใตบรรจบกับถนนพัทยาสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเล 

   ดานตะวันออก  จดถนนพัทยาสาย  ๑  ฟากตะวันตก   
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๓๐  เมตร  กับเสนตรงที่ลากจากเขตทางถนน  

เฉลิมพระเกียรติ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนเฉลิมพระเกียรติ  บรรจบกับถนนพัทยาสาย  ๑  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับเสนต้ังฉากกับถนนพัทยาสาย  ๑  
ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงถนนพัทยาใตบรรจบกับถนนพัทยาสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเล 

   ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐   เมตร   กับถนนพัทยาสาย   ๑   
ฟากตะวันตก 

ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  
ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบาํบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตาม
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 



 หนา   ๘๖ 
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  เวนแตเปนการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน  

หรือติดตอกันเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังของกิจการเดิม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การกอสรางอาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๑๐) สถานที่เก็บสินคา  ซ่ึงใชเปนที่เก็บพักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชน 
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม 

(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) โรงฆาสัตว 
(๑๓) สวนสนุก 
(๑๔) สนามแขงขัน 
(๑๕) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๑๖) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๗) ศูนยการคา 
ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  

หามกอสรางอาคารตามที่กําหนดดังตอไปนี้ดวย 
(๑) หองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๒) อาคารขนาดใหญ 
(๓) ตลาด  
การกอสรางหองแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ใหมีที่วาง

ตามแนวขนานริมทางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร 
การกอสรางอาคารริมฝงคลอง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลองไมนอยกวา  ๖  เมตร   

เวนแตเปนการกอสรางอาคารเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  เวนแตเปนการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน  

หรือติดตอกันเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังของกิจการเดิม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การกอสรางอาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๑๐) สถานที่เก็บสินคา  ซ่ึงใชเปนที่เก็บพักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชน 
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม 

(๑๑) โรงฆาสัตว 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) สวนสนุก 
(๑๔) สนามแขงขัน 
(๑๕) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๑๖) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๑๗) ศูนยการคา 
ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  

ถนนพัทยาเหนือ  และถนนพัทยากลาง  หามกอสรางอาคารตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) หองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๒) อาคารขนาดใหญ 
(๓) ตลาด 
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เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

การกอสรางหองแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมทางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร  ริมถนนพัทยาเหนือและพัทยากลาง  ใหมีที่วางตาม
แนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๘  เมตร 

การกอสรางอาคารริมฝงคลอง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลองไมนอยกวา  ๖  เมตร   
เวนแตเปนการกอสรางอาคารเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การกอสรางอาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
(๗) สถานที่เก็บสินคา  ซ่ึงใชเปนที่เก็บพักหรือถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคา  

หรืออุตสาหกรรม 
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  

หามกอสรางอาคารตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  เวนแตเปนการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน

หรือติดตอกันเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังของกิจการเดิม 



 หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

(๒) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) อาคารขนาดใหญ 
(๕) หองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๖) สนามแขงขัน 
(๗) สวนสนุก 
(๘) ศูนยการคา 
(๙) ตลาด 
การกอสรางหองแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ใหมีที่วาง

ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร 
การกอสรางอาคารริมฝงคลอง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลองไมนอยกวา  ๖  เมตร   

เวนแตเปนการกอสรางอาคารเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๘ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชนหรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ
ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนาย  ที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  เวนแตเปนการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน

หรือติดตอกันเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังของกิจการเดิม 
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 



 หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

(๘) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) การกอสรางอาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

(๑๐) หองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๑) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๒) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๓) สวนสนุก 
(๑๔) สนามแขงขัน 
(๑๕) ศูนยการคา 
(๑๖) ตลาด 
ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตทางสองฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  

หามกอสรางอาคารขนาดใหญดวย 
การกอสรางหองแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ใหมีที่วาง

ตามแนวขนานริมทางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร 
ขอ ๙ ภายในบริเวณที่  ๕  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท   ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ   
และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนาย  ที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  เวนแตเปนการขยายกิจการในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดตอกันเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดิน  ซ่ึงเปนที่ต้ังของกิจการเดิม 

(๕) การกอสรางอาคารอุตสาหกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
(๖) การกอสรางอาคารพาณิชยกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  เวนแต

เปนสวนหนึ่งของโครงการกอสรางอาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน   



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

และมีพื้นที่ในการกอสรางอาคารพาณิชยกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินรวมกัน 
ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๗) การกอสรางอาคารอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๘) การกอสรางอาคารอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  เวนแต

เปนการดําเนินการในโครงการกอสรางอาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  
ใหกอสรางอาคารอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  รวมกันไมเกินรอยละหา 
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

(๙) หองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๑๐) ศูนยการคา 
ถามีการกอสรางอาคารพาณิชยกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน   

ตาม  (๖)  และการกอสรางอาคารอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว   
ตาม  (๘)  ดําเนินการอยูในโครงการกอสรางอาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร
ที่ดินโครงการเดียวกัน  ใหกอสรางอาคารพาณิชยกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  
และกอสรางอาคารอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว  รวมกันไมเกินรอยละ
หาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

ขอหามการกอสรางอาคารตาม  (๗)  และ  (๙)  มิใหใชบังคับในกรณีการดําเนินการของ 
การเคหะแหงชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกยายชุมชนแออัด 

ในระยะ  ๕๐  เมตร  จากเขตทางทั้งสองฟากของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖  และทางหลวง
พิเศษหมายเลข  ๗  หามกอสรางอาคารตามที่กําหนดดังตอไปนี้ดวย 

(๑) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๒) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๓) สวนสนุก 
(๔) สนามแขงขัน 
(๕) ตลาด 
การกอสรางอาคารประเภทหองแถวหรือตึกแถวริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๖  และทางหลวง

พิเศษหมายเลข  ๗  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา  ๑๒  เมตร 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

การกอสรางอาคารริมฝงคลอง  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลองไมนอยกวา  ๖  เมตร   
เวนแตเปนการกอสรางอาคารเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 

ขอ ๑๐ ภายในบริเวณที่  ๖  เฉพาะที่เปนที่ดินของรัฐ  ใหกอสรางอาคารเพื่อการนันทนาการ
หรือเกี่ยวของกับการนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรืออาคารสาธารณประโยชนเทานั้น  
และหามมิใหกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
(๒) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
สําหรับที่ดินซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหกอสรางอาคาร

เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับการนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  อาคารอยูอาศัย  อาคาร
เพื่อการเกษตรกรรม  อาคารเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น  
และหามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้   

(๑) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปา 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๒) การกอสรางอาคารอยูอาศัยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
(๓) อาคารอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๔) หองแถวหรือตึกแถว 
(๕) หองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ขอ ๑๑ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  

หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙ 

ขอ ๑๒ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  
กอนหรือในวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว  ใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙ 

ขอ ๑๓ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับยกเวน



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ขอบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๔ ใหนายกเมืองพัทยารักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปญหา
กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่เมืองพัทยาไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดในวรรคแรก   
ใหขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดชลบุรีกอนการปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อิทธิพล  คุณปลืม้ 
นายกเมืองพัทยา 

 





๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาเครื่องลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ได

ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล ได ได

เกษตรกรรม

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได

หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได

หรือสารที่สกัดจากไขมันสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่ง ได

สวนใดของสัตว

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ได ได ได ได ได

ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่

บัญชีทายขอบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่

บัญชีทายขอบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ได ได ได

หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมัน ได

สัตวน้ํา

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรืออบสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน ได ได ได ได

ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีการกวน ตากแหง ดอง หรือ ได ได ได ได

ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได

(๓) การตําหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมปงแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่

บัญชีทายขอบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย พืชหญาหวาน 
หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
 ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๒) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ได ได

หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อคโกแลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บดหรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผง หรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อคโกแลต ช็อคโกแลตผง หรือขนมจากช็อคโกแลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไมหรือการเคลือบผลไม ได ได ได ได

หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได ได ได ได

หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อคโกแลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศครีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่

บัญชีทายขอบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือ ได

ยอยน้ําแข็ง

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือ

ยานัตถุอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๑) การทํายานัตถุ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใชเครื่องนุงหม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตกแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไมหรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก ได ได ได ได ได ได

ยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม ที่ถักดวยดายหรือ

เสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ซึ่งมิใช ได ได ได ได ได

เสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง ได ได ได

ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ได ได ได ได ได ได

เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว

ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทําจากไม ได ได ได ได

ยางอบแหง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เจาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่ ได

คลายคลึงกัน

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือ ได ได ได ได ได ได

ผักตบชวา
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่
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บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง ได

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทาชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได

หรือ อโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง ได ได ได ได ได ได

สิ่งพิมพ

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําในสวน ได

ยางหรือปา

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือคัดแผนยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช ได

การทําในสวนยางหรือปา

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่อง ได ได ได ได ได

ดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่
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บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ได

หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว 
หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับ

วัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใด อยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ ได

ยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่อง ได ได ได ได ได

ตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรืออโลหะเปนสวนใหญ และ
รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง

ดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ

กอสราง หรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได
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ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่
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บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต หรือเครื่องกังหัน ได ได ได ได

ดังกลาว

๖๙ โรงงาน ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ ได ได ได ได ได ได

เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร สําหรับ

ใชในการคํานวณ ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส

สําหรับ ปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ (Digiatal or Analog

Computers of Associated Electronic Data Processing Equipments

of Accessaries) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด

เครื่องชั่ง ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่อง

อัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวน

ประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด ได ได ได

อากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรย

น้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังยก เครื่อง

ยก ปนจั่น ลิฟล บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรม รถยกชอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ

สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้น

ตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

ผลิตภัณฑดังกลาว
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๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ ได ได ได ได

ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่อง

กําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใช

สําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องซอมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ ได ได ได ได ได ได

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทป แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียง

แลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

(Semi-Conductor or Related Sensvive Semi-Conductor Devices) 

คาปาซิเตอรหรือคอนแดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลง

ได (Fixed orVariable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือ

หลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจาก ได ได ได ได

เรือยาง

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่

บัญชีทายขอบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ได ได ได ได

จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยาน ได ได ได ได

สามลอ หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ได ได ได

ดวยแรงคนหรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยานและรวมถึงสวนประกอบหรือ

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรหรือการแพทยอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ได ได ได ได ได ได

ที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ

ควบคุม

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของ ได ได ได

นาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว ได ได ได ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ได ได ได ได ได ได

หรือโลหะที่มีคํา

(๓) การดัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่

บัญชีทายขอบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ ได

เหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

ของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือหรือเครื่องใชที่
มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ได ได ได ได ได

ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ 
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินคา ได ได ได ได ได ได

ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stancile) 
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ ได

โรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบาน ได ได ได ได

หรือใชประจําตัว



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๑

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่

บัญชีทายขอบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๓

โรงงานจําพวกที่

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน

ดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตมีสวนประกอบ ได ได ได

ของยานดังกลาว

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือ ได ได ได

สวนประกอบของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลาหรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ได ได ได ได

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๙ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม ได ได ได ได ได ได

 พรม หรือ ขนสัตว

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตกแตงหรือเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมี

การผลิตอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรัก หรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง ได ได ได ได

 หรืออัญมณี

ลําดับที่                       หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได                               หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่      หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

หมายเหตุ


