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เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๑๐  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  เทศบาลนครระยองโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยอง  และผู้ว่าราชการ 
จังหวัดระยองจึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  
อําเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยอง   
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๖  (สายเมืองพัทยา - ระยอง)  ตามแนวเส้นแบ่งเขตของเทศบาลนครระยอง 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๓๘  ตามแนวเส้นแบ่งเขตของเทศบาลนครระยอง 
 ด้านใต้ จดแนวคลองทับมา 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๖๕  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๓๘  ตามแนวเส้นแบ่งเขตของเทศบาลนครระยอง 
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(๒) ด้านเหนือ จดแม่น้ําระยอง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนผังเมือง
สาย  ก.๙  (เดิม)  จนจบกับถนนบางจาก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบางจาก  จนจบกับ
ถนนข้างอําเภอ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนข้างอําเภอ  จนจบกับถนนทางไผ่  ๓  ไปตามแนว
ถนนผังเมืองสาย  ก.๙  (เดิม)  จนจบกับคลองระบายน้ําสาย  ๓ 

 ด้านตะวันออก จดคลองระบายน้ําสาย  ๓ 
 ด้านใต้ จดแม่น้ําระยอง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ําระยอง  จนจบกับ

คลองระบายน้ําสาย  ๑  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองระบายน้ําสาย  ๑  จนจบกับสะพานเทศบาล  ๘  
(สะพานก้นปึก)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนผังเมืองสาย  ค.๓  (เดิม)  จนจบกับถนนอดุลย์ธรรม
ประภาส  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนอดุลย์ธรรมประภาส  จนจบกับแม่น้ําระยอง  ไปทางทิศตะวันตก 
จนจบกับสะพานเทศบาล  ๑๗  (สะพานข้ามเจดีย์กลางน้ํา) 

 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําระยอง   
(๓) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ตามแนวเส้นแบ่งเขตของเทศบาลนครระยอง 
 ด้านตะวันออก จดแนวถนน  รพช.รย.๓๐๑๗  (ถนนทับมา)  ไปทางทิศใต้ตามแนว 

ถนน  รพช.รย.๓๐๑๗  (ถนนทับมา)  ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน
ท่าบรรทุก  จนจบกับสะพานเทศบาล  ๕  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแม่น้ําระยอง  จนจบกับเส้นขนาน 
ระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าบรรทุก  ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ  ๑,๔๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนท่าบรรทุก  จนจบกับถนนเลียบชายฝ่ัง 

 ด้านใต้ จดถนนเลียบชายฝ่ัง 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนท่าบรรทุก  ไปทาง

ทิศเหนือผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  และเป็นเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนน  รพช.รย.๓๐๑๗  (ถนนทับมา)  ตามแนวเส้นแบ่งเขตของเทศบาลนครระยอง 

ทั้งนี้  ยกเว้นสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  โรงเรียนวัดเกาะกลอย  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  
โรงเรียนระยองวิทยาคม  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดปากน้ํา)  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  โรงเรียน
เทศบาล  ๒  (บ้านปากคลอง)  วัดเกาะกลอย  สุสานเม่งฮกซ่ัวจึง  สุสานโต๊ะระยอง  วัดตรีรัตนาราม   
วัดสมุทรคงคาราม  (วัดปากน้ํา)  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลนครระยอง  สํานักงานที่ดิน
จังหวัดระยอง  ที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ฉบับที่  ๒๖/๒๔๘๕  ที่ว่าการอําเภอเมืองระยอง  
และศูนย์ฝึกอบรมวิชาการคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ จดคลองทับมา 
 ด้านตะวันออก จดแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลนครระยอง 
 ด้านใต้ จดถนนราชอุทิศและถนนราชชุมพล 
 ด้านตะวันตก แนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลนครระยอง 
(๒) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓   (ถนนสุขุมวิท )   ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  จนจบกับถนนราชชุมพล   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราชชุมพล  จนจบกับถนนเกาะกะบาก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
เส้นแบ่งเขตเทศบาลนครระยอง  จนจบกับสะพานเทศบาล  ๖ 

 ด้านตะวันออก จดคลองระบายน้ําสาย  ๓ 
 ด้านใต้ จดถนนผังเมืองสาย  ก.๙  (เดิม)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนผังเมืองสาย  ก.๙  (เดิม)  ผ่านถนนทางไผ่  ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนข้างอําเภอผ่านถนนตากสินมหาราช  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบางจาก  จนจบกับ
ถนนบางจากซอย  ๑๙  ไปตามแนวถนนบางจากซอย  ๑๙  เป็นระยะทาง  ๔๐๐  เมตร  จนจบกับแม่น้ํา
ระยอง 

 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําระยอง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแม่น้ําระยองผ่านสะพาน
เทศบาล  ๔  จนจบกับคลองรอบสวนศรีเมือง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองรอบสวนศรีเมือง   
จนจบกับสะพานเทศบาล  ๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนศรีเมือง  จนจบกับถนนตากสิน
มหาราช  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนตากสินมหาราช  จบกับถนนริมน้ํา  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนริมน้ําเป็นระยะทางประมาณ  ๘๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนผังเมืองสาย  ค.๕  เป็นระยะทางประมาณ  ๖๖๐  เมตร  จนจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  
(ถนนสุขุมวิท)  ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินสาย  ๓๑๓๙  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   
(ถนนสุขุมวิท) 

(๓) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
 ด้านตะวันออก จดซอยราษฎร์สามัคคี  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราษฎร์สามัคคี   

จนจบกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 
เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  เป็นระยะทางประมาณ  ๓๘๐  เมตร   
ไปทางทิศใต้เป็นแนวตั้งฉากกับถนนราษฎร์บํารุง  เป็นระยะทาง  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   
ตามแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  จนจบกับแม่น้ําระยอง 
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 ด้านใต้ จดแม่น้ําระยอง 
 ด้านตะวันตก จดถนนท่าบรรทุก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนท่าบรรทุก  จนจบ

แนวขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  เป็นระยะทางประมาณ  ๘๙๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือเป็น
แนวตั้งฉากกับถนนราษฎร์บํารุง  เป็นระยะทาง  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานระยะ  
๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  จนจบกับถนนท่าบรรทุก  ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนท่าบรรทุก  จนจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 

ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนวัดเนินพระ  โรงเรียนอนุบาลระยอง  (แผนกประถม)  วัดเนินพระ   
วัดโรงเจอิกเล้ียงติ้ง  โรงเจใหม่แป๊ะฮกตึง  สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจังหวัดระยอง  เขต  ๑  สถานีไฟฟ้าย่อย
จังหวัดระยอง  โรงควบคุมคุณภาพน้ําเทศบาลนครระยอง  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยอง  คลินิกชุมชนอบอุ่น
เทศบาลนครระยองอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครระยอง  ศาลจังหวัดระยอง  
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง  บ้านพักข้าราชการ  บ้านพักข้าราชการสํานักงานคลังจังหวัดระยอง  
สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง  จํากัด  ที่ทําการประตูระบายน้ําสาย  ๓  และที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง  ฉบับที่  ๒๖๖/๒๔๘๕   

“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดถนนราชอุทิศ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราชอุทิศ   

ผ่านถนนหนองบัว  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตของเทศบาลนครระยอง  จนจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินสาย  ๓๑๓๙ 

 ด้านตะวันออก จดกับทางหลวงแผ่นดินสาย  ๓๑๓๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินสาย  ๓๑๓๙  จนจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ที่บริเวณ
ทางหลวงแผ่นดินสาย  ๓๑๓๙  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนผังเมืองสาย  ค.๕  เป็นระยะทางประมาณ  ๖๖๐  เมตร  จนจบกับริมน้ํา 

 ด้านใต้ จดกับถนนริมน้ํา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนริมน้ํา 
จนจบกับถนนตากสินมหาราช  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนตากสินมหาราช  จนจบกับถนนศรีเมือง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนศรีเมือง  จนจบกับสะพานเทศบาล  ๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวคลองรอบสวนศรีเมือง  จนจบถนนตากสินมหาราช  บริเวณแม่น้ําระยอง  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวแม่น้ําระยอง  จนจบกับถนนผังเมืองสาย  ข.๑  (เดิม)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนสาย  ข.๑  (เดิม)  จนจบกับแนวขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  ไปทาง
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ทิศตะวันออกตามแนวขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  จนจบกลับคลองเอไอเอ
(คลองขุด)  ไปทางทิศเหนือเป็นแนวตั้งฉากกับถนนราษฎร์บํารุง  เป็นระยะทาง  ๒๐๐  เมตร  ไปทาง 
ทิศตะวันตกตามแนวขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง  จนจบกับซอยราษฎร์สามัคคี  
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยราษฎร์สามัคคี  จนจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)   
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  จนจบกับซอยโชคดี 

 ด้านตะวันตก จดกับซอยโชคดี  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยโชคดี  จนจบกับ 
แนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลนครระยอง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลนครระยอง   
จนจบกับถนนราชชุมพล  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนราชชุมพล  จนจบกับถนนจันทอุดม 

ทั้งนี้  ยกเว้นสนามเด็กเล่นเทศบาลนครระยอง  โรงเรียนวัดป่าประดู่  โรงเรียนเทศบาล  ๔   
(วัดลุ่มมหาชัยชุมพล)  โรงเรียนเทศบาล  ๓  (วัดโขดทิมทาราม)  โรงเรียนเทศบาล  ๖  (วัดโขดใต้)  
โรงเรียนอนุบาลระยอง  วัดป่าประดู่  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  วัดโขดทิมทาราม  วัดโขดใต้คลายกังวล  
โรงพยาบาลระยอง  แขวงการทางระยอง  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด  สํานักงานกองทุนสงเคราะห์ 
การทําสวนยางจังหวัดระยอง  ที่ทําการไปรษณีย์ระยอง  บริษัท  ทศท  คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน)  
การประปาระยอง  การประปาส่วนภูมิภาค  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองระยองกองกํากับการตํารวจภูธร
จังหวัดระยอง  ที่ทําการศาลปกครองระยอง  สํานักงานกาชาดจังหวัดระยอง  สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดระยอง  บ้านพักข้าราชการ  สถานีตํารวจทางหลวง  ๓  กองกํากับการ  ๓  ระยอง  
หมวดการทางระยองที่  ๑  ระยอง  ที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ฉบับที่  ๒๖๖/๒๔๘๕  
ประตูระบายน้ํา  สํานักงานเทศบาลนครระยอง 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศนูย์กลางถนนราษฎร์บํารุง 
 ด้านตะวันออก จดคลองเอไอเอ  (คลองขุด)   
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนราษฎร์บํารุง  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนราษฎร์บํารุง

ซอย  ๑๐  บรรจบกับถนนราษฎร์บํารุง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราษฎร์บํารุง  เป็นระยะทาง  
๑๕๐  เมตร 

(๒) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง 
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 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนราษฎร์บํารุง  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนราษฎร์บํารุง
ซอย  ๑๐  บรรจบกับถนนราษฎร์บํารุง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนราษฎร์บํารุง  เป็นระยะทาง  
๒๕๐  เมตร 

 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากศูนย์กลางถนนราษฎร์บํารุง 
 ด้านตะวันตก จดถนนท่าบรรทุก 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ จดแนวเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  จากจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ตามแนวเส้นแบ่งเขตของเทศบาลนครระยอง 
 ด้านตะวันออก จดซอยโชคดี 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
 ด้านตะวันตก จดถนน  รพช.รย.๓๐๑๗  (ถนนทับมา) 
(๒) ด้านเหนือ จดแนวเส้นแบ่งเขตเทศบาลนครระยอง 
 ด้านตะวันออก จดถนนราชชุมพล 
 ดา้นใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท) 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินสาย  ๓๑๓๙ 
(๓) ด้านเหนือ จดแนวถนนผังเมืองสาย  ค.๓  (เดิม) 
 ด้านตะวันออก จดคลองระบายน้ําสาย  ๑ 
 ด้านใต้ จดแม่น้ําระยอง 
 ด้านตะวันตก จดถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
(๔) ด้านเหนือ จดแม่น้ําระยอง 
 ด้านตะวันออก จดสวนสาธารณะแหลมเจริญ 
 ด้านใต้ จดสวนสาธารณะแหลมเจริญและถนนเลียบชายฝ่ัง 
 ด้านตะวนัตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเลียบชายฝ่ัง  ที่ จุด ซ่ึงอยู่ ห่างศูนย์กลาง 

ถนนท่าบรรทุก  เป็นระยะทาง  ๑,๔๕๐  เมตร 
ทั้งนี้  ยกเว้นศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลปากน้ํา   
“บริเวณที่  ๖”  หมายความ  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินสาธารณะประโยชน์  ซ่ึงอยู่บนเกาะกลางแม่น้ําระยอง 
(๒) สวนศรีเมือง  เทศบาลนครระยอง 
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(๓) เกาะกลางแม่น้ําระยอง  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์กลางน้ํา 
(๔) ที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
(๕) ที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญเก่ียวกับที่หลวง  ฉบับที่  ๖๐๖๑  ฉบับที่  ๕๐๖๓  และฉบับที่  

๕๐๖๖  และที่สาธารณะเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
(๖) สวนสาธารณะแหลมเจริญ 
ทั้งนี้  ยกเว้นที่ดินกองทัพเรือ   
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  

ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) อาคารที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) อาคารซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   

สายกรุงเทพมหานคร - ตราด  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖  สายพัทยา - ระยอง  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๓๘  สามแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๔๔  (บ้านบึง) - ต่อเขตเทศบาลนครระยองควบคุม  
และถนนจันทอุดม  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การก่อสร้าง   ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมฝ่ังของแม่น้ําระยอง   ให้ มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําระยองไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และการใช้ประโยชน์
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ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 
ของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวก  ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่  เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) โรงฆ่าสัตว์ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๑๑) อาคารซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   

สายกรุงเทพมหานคร - ตราด  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การก่อสร้าง   ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมฝ่ังของแม่น้ําระยอง   ให้ มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําระยองไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมฝ่ังลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) สถานที่เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) อาคารกําจัดมูลฝอย 
ภายในบริเวณแนวเขตดังต่อไปนี้  นอกจากห้ามก่อสร้างอาคารตามวรรคหนึ่ง  ห้ามก่อสร้าง

โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคาร 
ที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  หรือซ้ือขายเศษวัสดุด้วย 

ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   
(ถนนสุขุมวิท) 

ด้านตะวันออก  จดถนนตากสินมหาราช  ฟากตะวันตก 
ด้านใต้  จดแม่น้ําระยอง  ฝ่ังเหนือ 
ด้านตะวันตก  จดถนนภักดบีริรักษ์  ฟากตะวันออก 
การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   

สายกรุงเทพมหานคร - ตราด  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การก่อสร้าง   ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมฝ่ังของแม่น้ําระยอง   ให้ มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําระยองไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  
หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) อาคารหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก   
(๘) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๙) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 

(๑๐) อาคารสถานสงเคราะห์  หรือรับเล้ียงคนพิการ 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๓) สถานศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๔) ศาสนสถาน 
(๑๕) โรงพยาบาล 
(๑๖) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๑๗) อาคารซ้ือขายหรือเศษวัสดุ 
ภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  โดยรอบพื้นที่บริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  สถานศึกษา

หรือโรงเรียน  ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  สโมสรเยาวชน  หรือหอพัก 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๐) อาคารสถานสงเคราะห์  หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๑๑) อาคารสถานสงเคราะห์  หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๑๒) อาคารสถานสงเคราะห์  หรือรับเล้ียงคนพิการ 
การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   

สายกรุงเทพมหานคร - ตราด  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การก่อสร้าง   ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารริมฝ่ังของแม่น้ําระยอง   ให้ มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําระยองไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานบําบัดน้ําเสีย   
(๒) สถานที่เล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๔) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
(๕) ห้องแถวและตึกแถว 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) อาคารกําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําระยอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ําระยองไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอ่ืน  ๆ 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  ทั้งนี้  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  
และข้อ  ๙ 

ข้อ ๑๑ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  และข้อ  ๙   

ข้อ ๑๒ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีนครระยอง  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
วรวิทย์  ศุภโชคชัย 

นายกเทศมนตรีนครระยอง 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า ได้

(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช (เฉพาะการทําสมุนไพร) ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน  ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง  ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขมันสัตว์หรือกระดูกสัตว์ ได้

(๖) การล้าง  ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่แข็ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

    (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่

 

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ํา และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้

     (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือ ไขมัน สัตว์น้ํา   (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา   (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือ ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง   หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้
 

(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 

 

 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได้ ได้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  ชา  กาแฟ  โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง   ดังต่อไปนี้

(๕) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้  หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

     (ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ

    โกโก้ หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 

 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร ่อย่างใดอย่างหนึ่ง  

หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้  

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สิ่งทอ ด้ายหรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ได้ ได้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง)

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

 

  ได้* ได้*ได้ ได้ได้

ได้โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้๑๘

 

 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

(๑) การทําผลิตภัณฑ์  จากสิ่งทอ  เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรือ อวน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

    ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้ ได้* ได้*

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้

*เฉพาะบริเวณ ๕.๓ 
และบริเวณ ๕.๔

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช้  จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือผักตบชวา ได้๓๕ ได้ ได้

 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(1) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะการทําปุ๋ยหมักจากพืช) ได้ ได้

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ  ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้

(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ได้

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ได้ ได้ ได้

๖๑ โรงงานดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ดังกล่าว ได้ ได้

๖๒ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ 

หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว ได้ ได้

 

 

 ได้ ได้ ได้โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว๕๕ ได้

ได้
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โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้การก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจยีน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้

๖๕ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว

๖๖ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อจักรใช้สําหรับในการกสิกรรม หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ ได้ ได้ ได้

เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติ

กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 

Processing   Equipment  or Accessories ) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการ

ถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว    

*เฉพาะบริเวณ ๕.๓ 
และบริเวณ ๕.๔

ได้

 

ได้*ได้ ได้ ได้*
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บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๗๐ โรงงานดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา  เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ

เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมรถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้

ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว      

๗๑ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า ได้ ได้

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องกระจายเสียง ได้ ได้

หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor 

Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers ) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์  หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓ โรงงานดัดแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
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ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี  หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ  นอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้* ได้*

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์  จักรยานสามล้อ  หรือจักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้

๘๐ โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์  ซึ่งมิใช่จักรยาน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ ได้ ได้

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ ได้ ได้

     ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม   

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร  พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคํา ทองขาว  เงิน  นาก หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้

 

 

 *เฉพาะบริเวณ ๕.๓
และบริเวณ ๕.๔

 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

(๓) การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้

(๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ ได้

(๕) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่นๆ ได้

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องเล่น  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๔) การทํารม่ ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า

    กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่  ก้นกรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได้*

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น (ไม่มีการแกะ ล้าง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ) ได้ ได้ ได้  ได้* ได้* ได้*

๙๔ ได้ ได้

 *เฉพาะบริเวณ ๕.๓

*เฉพาะบริเวณ ๕.๓ 
และบริเวณ ๕.๔

ได้  

ได้โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง

โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว ได้ ได้

๙๓ ได้

 



ลําดับ

ที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

โรงงานจําพวกที่

  บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๑ 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที่ ๕บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓  

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ 

หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง  จักรยานสามล้อ  จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว ได้ ได้ ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร  พลอย  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก 

หรืออัญมณี ได้

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด  ซักแห้ง  ซักฟอก  รีด  อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม  พรม  หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก  มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้

    หมายเหตุ            ลําดับที่                หมายถึง      ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                            โรงงานจําพวกที่      หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                            ได้                      หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                            ได้*                     หมายถึง       สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

 

 




