
 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลเชิงเนิน  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเชิงเนินและผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชิงเนิน  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลเชิงเนินนี้  ให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระยองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
๑.๑ ด้านเหนือ   จดถนนสะอาดพัฒนา  ฟากใต้  ถนนอบจ.รย  ๐๑๐๘  ฟากตะวันตก  

และถนนพัฒนประเสริฐ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๙  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๖ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
ยกเว้น  มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอน  และวัดบ้านดอน   
๑.๒ ด้านเหนือ   จดคลองทับมา   ฝั่ งใต้   และจดเส้นขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากเหนือ  และเส้นขนาน

ระยะ  ๘๔๐  เมตร  กับคลองระบายนํ้าสาย  ๓ 
 ด้านใต้ จดแม่น้ําระยอง  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก   จดคลองระบายน้ําสาย  ๓  ฝั่งตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
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ยกเว้น  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  ที่ทําการ
สํานักงานชลประทานที่  ๙  กรมชลประทาน  วัดเนินพุทรา  ที่ทําการประตูระบายน้ํา  ๓  บริเวณที่  ๒  
และบริเวณที่  ๔   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ จดถนนราชชุมพล  (ค  ๒)  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๙  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน   
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน  
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  จดเส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข  ๓๖  และคลองทับมา  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
ยกเว้น  มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  โรงเรียนวัดบ้านดอน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองจอก  

สํานักงานเทศบาลตําบลเชิงเนิน  โรงเรียนบ้านหนองจอก  มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอน  วัดบ้านดอน  บริเวณที่  ๑.๑  และบริเวณที่  ๕.๑ 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ จดถนนราชชุมพล  (ค  ๒)  ฟากใต้ 
 ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๙  ฟากตะวันออก  
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
๕.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๓๙  และเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน   
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๙๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  

(ถนนสุขุมวิท) 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคลองคา  เส้นขนาน  ระยะ  

๒,๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๙  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

๕.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ฟากใต้  และที่ราชพัสดุ  
หมายเลขทะเบียน  ที่  รย.  ๓๖ 

 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน 
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 ด้านใต้   จดที่สาธารณะ  เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
 ด้านตะวันตก จดแม่น้ําระยอง  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร   

กับคลองระบายนํ้าสาย  ๓ 
ยกเว้น  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ  วัดปลวกเกตุ 
“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
ที่ราชพัสดุ  ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ฉบับที่  ๖๐๖๑  ฉบับที่  ๕๐๖๓  และฉบับที่  ๕๐๖๖  

และที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณท่ี  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  

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

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและณาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
(๗) อาคารพาณิชยกรรม  ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงอาคาร

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๘) โรงฆ่าสัตว์   
(๙) อาคารกําจัดมูลฝอย 

(๑๐) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง    

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า   

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๙) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่  โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารประเภทห้องแถวหรือตึกแถว    
(๗) อาคารอยู่อาศัย  ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) อาคารพาณิชยกรรม  ประเภทอาคาร  ขนาดใหญ่พิเศษ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงอาคาร

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๙) อาคารอยู่อาศัย  ประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่  โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและณาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ  
(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงอาคาร

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภท  อาคารชุด  หรือหอพัก 

(๑๐) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๑) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๒) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๒) สุสานและณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและณาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  
(๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงอาคาร

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภท  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๗) อาคารสถานสงเคราะห์  หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) อาคารสถานสงเคราะห์  หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) อาคารสถานสงเคราะห์  หรือรับเลี้ยงคนพิการ 

(๑๐) อาคารสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๑) โรงพยาบาล 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๙ ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และสถานท่ีเก็บรักษา 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง    
(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๘) อาคารอยู่อาศัยที่ มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น  หรือชั้นหนึ่ งชั้นใด  ในหลังเดียวกันเกิน   

๒๐๐  ตารางเมตร   
(๙) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงอาคาร

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๑๐) อาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว   
(๑๑) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  อาคารอยู่อาศัยรวม  หรือหอพัก 
(๑๒) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๓) อาคารจํากัดมูลฝอย 
(๑๔) อาคารซื้อขายเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๑๐ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  
ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙ 

ข้อ ๑๑ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดและประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  
ข้อ  ๘  และข้อ  ๙ 



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตําบลเชิงเนินรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ประเชิญ  เห่งย่ี 

นายกเทศมนตรีตําบลเชิงเนิน 





ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การตม้  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(2) การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(5) การเก็บรักษาหรือลาํเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดงัหรือคลงัสินคา้ ได้

(6) การบด ป่น หรือยอ่ยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหวัพืช (เฉพาะการทาํสมุนไพร) ได้

(8) การเพาะเชื้อเห็ด กลว้ยไม ้หรือถัว่งอก ได้ ได้ ได้

(9) การร่อน  ลา้ง คดั หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้

(11) การฟักไข่โดยใชตู้อ้บ ได้

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตว ์ซึ่งมิใช่สัตวน์ํ้ า  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

(2) การถนอมเนื้อสัตว ์โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้ หรือทาํใหเ้ยือกแขง็โดยฉับพลนั หรือเหือดแหง้  ได้ ได้ ได้

(3) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากเนื้อสัตว ์ มนัสัตว ์หนงัสัตว ์หรือสารที่สกดัจากไขมนัสัตวห์รือกระดูกสัตว์ ได้

(6) การลา้ง  ชาํแหละ แกะ ตม้ นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้

(7) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข่ เพื่อใชป้ระกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เคม็ ไข่เยี่ยวมา้ ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแขง็ หรือไข่เหลวแช่แขง็ ได้ ได้ ได้ ได้

    (ไม่ใชฟ้ืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)

บริเวณที ่4 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที ่1 บริเวณที ่2 บริเวณที ่3 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชิงเนิน

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวดัระยอง  พ.ศ. 2558

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

 



ลําดับ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

บริเวณที ่4 

โรงงานจําพวกที่

บริเวณที ่1 บริเวณที ่2 บริเวณที ่3 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชิงเนิน

เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวดัระยอง  พ.ศ. 2558

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตวน์ํ้ า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การทาํอาหารจากสัตวน์ํ้ า และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขา้ไม่ได ้(ไม่ใชฟ้ืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

(2) การถนอมสัตวน์ํ้ าโดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้ หรือทาํใหเ้ยือกแขง็โดยฉับพลนั หรือเหือดแหง้ ได้ ได้

     (ไม่ใชฟ้ืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)

(3) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากสัตวน์ํ้ า หนงั หรือไขมนั สัตวน์ํ้ า   (ไม่ใชฟ้ืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

(5) การลา้ง ชาํแหละ แกะ ตม้ นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน์ํ้ า   (ไม่ใชฟ้ืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง) ได้

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือผลไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืชหรือผลไม ้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขา้ไม่ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การถนอมผกั พืช หรือผลไม ้โดยวิธีกวน ตากแหง้ ดอง หรือทาํใหเ้ยือกแขง็โดยฉับพลนั หรือเหือดแหง้ ได้ ได้ ได้

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืช หรือหวัพืช อยา่งใดอยา่งหนึ่ง   หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การสี ฝัด หรือขดัขา้ว ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้

(4) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้

(6) การปอกหวัพืช หรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเส้น แวน่ หรือแท่ง ได้ ได้

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํขนมปัง หรือขนมเคก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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(2) การทาํขนมปังกรอบ หรือขนมอบแหง้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้งเป็นเส้น เมด็หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ าตาล ซึ่งทาํจากออ้ย บีช หญา้หวาน หรือพืชอื่นที่ใหค้วามหวาน

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํนํ้ าเชื่อม ได้ ได้

(7) การทาํนํ้ าตาลจากนํ้ าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่ออ้ย ได้

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั  ชา  กาแฟ  โกโก ้ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง   ดงัต่อไปนี้

(5) การทาํเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้ ได้ ได้

(6) การทาํมะขามอดัเมด็ มะนาวอดัเมด็ หรือผลไมอ้ดัเมด็ ได้ ได้ ได้

(7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม ้หรือเปลือกผลไม ้หรือการเคลือบผลไม ้ หรือเปลือกผลไมด้ว้ยนํ้ าตาล ได้ ได้ ได้

     (ไม่ใชฟ้ืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ เป็นเชื้อเพลิง)

(8) การอบหรือคัว่ถัว่ หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) ดว้ยนํ้ าตาล กาแฟ ได้ ได้ ได้

    โกโก ้หรือช็อกโกเลต

(10) การทาํลูกกวาด หรือทอฟฟี่ ได้ ได้

(11) การทาํไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(6) การทาํนํ้ ามนัสลดั ได้ ได้ ได้ ได้

(7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(8) การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทาํนํ้ าแขง็ หรือตดั ซอย บด หรือยอ่ยนํ้ าแขง็ ได้ ได้ ได้ ได*้ ได*้ เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4 

หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

18 โรงงานทาํหรือผสมสุราจากผลไม้ ได้

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้ าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์นํ้ าอดัลม หรือนํ้ าแร่ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํนํ้ าดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทาํเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้

(4) การทาํนํ้ าแร่ ได้

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั สิ่งทอ ดา้ยหรือเสน้ใยซึ่งมิใชใ้ยหิน (Asbestos) อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(4) การพิมพส์ิ่งทอ (เฉพาะการพิมพส์ิ่งทอพื้นเมือง) ได้ ได้

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากสิ่งทอ  ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํผลิตภณัฑ ์ จากสิ่งทอ  เป็นเครื่องใชใ้นบา้น ได้ ได้
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(2) การทาํถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้

(3) การทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบ ได้ ได้

(4) การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก ตาข่าย แห หรือ อวน อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การผลิตเชือก ได้ ได้ ได้

(2) การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได*้ ได*้ เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4 

       ของผลิตภณัฑด์งักล่าว หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม ้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(2) การทาํวงกบ ขอบประตู ขอบหนา้ต่าง บานหนา้ต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาํดว้ยไมข้องอาคาร ได้ ได้

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเครื่องใช ้ จากไมไ้ผ ่ หวาย  ฟาง  ออ้  กก  หรือผกัตบชวา ได้ ได้ ได้

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือไมก้๊อกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจ้ากไม ้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้

(2) การทาํรองเทา้ ชิ้นส่วนของรองเทา้ หรือหุ่นรองเทา้จากไม้ ได้

(3) การแกะสลกัไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(5) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไมก้๊อก ได้ ได้
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37 โรงงานทาํเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม ้แกว้ ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอดัเขา้รูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(1) การพิมพ ์การทาํแฟ้มเก็บเอกสาร การเยบ็เล่ม ทาํปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัปุ๋ ย หรือสารป้องกนัหรือกาํจดัศตัรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี้

(1) การทาํปุ๋ ย หรือสารป้องกนัหรือกาํจดัศตัรูพืชหรือสัตว ์(เฉพาะการทาํปุ๋ ยหมกัจากพืช) ได้ ได้

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาง อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํยางแผน่ในขั้นตน้จากนํ้ ายางธรรมชาติ  ซึ่งมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า ได้

(2) การหัน่ ผสม รีดใหเ้ป็นแผน่ หรือตดัยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทาํในสวนยางหรือป่า ได้

55 โรงงานผลิตภณัฑ ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา และรวมถึงการเตรียมวสัดุเพื่อการดงักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์โลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํผลิตภณัฑค์อนกรีตผสม ได้ ได้ ได้

61 โรงงานดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องมือ  หรือเครื่องใชท้ี่ทาํดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ หรือเครื่องใชด้งักล่าว ได้ ได้

62 โรงงานดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะ 

หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดงักล่าว ได้ ได้
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63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะสาํหรับใชใ้นการก่อสร้าง หรือติดตั้ง  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(2) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํภาชนะบรรจุ ได้ ได้

(12) การตดั พบั หรือมว้นโลหะ ได้

(13) การกลึง เจาะ ควา้น กดั ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป ได้ ได้

65 โรงงานดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต ์เครื่องกงัหนั และรวมถึงส่วนประกอบ เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4 

หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต ์หรือเครื่องกงัหนัดงักล่าว ได้ ได้ ได้ ได*้ ได*้ หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

66 โรงงานดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อจกัรใชส้าํหรับในการกสิกรรม หรือการเลี้ยงสัตว ์และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัรดงักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

69 โรงงานดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคาํนวณ เครื่องทาํบญัชี เครื่องจกัรสาํหรับระบบบตัรเจาะ

เครื่องจกัรสาํหรับใชใ้นการคาํนวณชนิดดิจิตลั หรือชนิดอนาลอ้ก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับปฏิบตัิ

กบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนั หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 

Processing   Equipment  or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพด์ีด

เครื่องชัง่ซึ่งมิใช่เครื่องชัง่ที่ใชใ้นหอ้งทดลองวิทยาศาสตร์  เครื่องอดัสาํเนาซึ่งมิใช่เครื่องอดัสาํเนาดว้ย

การถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้ ได้
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ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวดัระยอง  พ.ศ. 2558

 หมายเหตุ

อาคารประเภท

70 โรงงานดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํ้ า  เครื่องอดัอากาศหรือก๊าซ  เครื่องเป่าลม

เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้ าดบัไฟ ตูเ้ยน็หรือเครื่องประกอบตูเ้ยน็ เครื่องขายสินคา้อตัโนมตัิ

เครื่องลา้ง ซกั ซกัแหง้ หรือรีดผา้ เครื่องเยบ็ เครื่องส่งกาํลงักล เครื่องยก ปั้นจัน่ ลิฟต ์บนัไดเลื่อน รถบรรทุก

รถแทรกเตอร์ รถพว่งสาํหรับใชใ้นการอุตสาหกรรมรถยกซอ้นของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาํหรับใช้

ในการอุตสาหกรรมหรือสาํหรับใชใ้นบา้น แต่ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

71 โรงงานดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัร หรือผลิตภณัฑท์ี่ระบุไวใ้นลาํดบัที่ 70 เฉพาะที่ใชไ้ฟฟ้า

เครื่องยนตไ์ฟฟ้า เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ หรือบงัคบัไฟฟ้า เครื่องใชส้าํหรับแผงไฟฟ้า

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่ง หรือจาํหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาํหรับใชบ้งัคบัไฟฟ้า  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้ ได้

72 โรงงานดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทย ุ เครื่องรับโทรทศัน์  เครื่องกระจายเสียง

หรือบนัทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง เครื่องบนัทึกคาํบอก เครื่องบนัทึกเสียงดว้ยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง

บนัทึกแถบภาพ (วีดิทศัน์) แผน่เสียง เทปแม่เหล็กที่ไดบ้นัทึกเสียงแลว้ เครื่องโทรศพัทห์รือโทรเลขชนิดมีสาย

หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทย ุเครื่องส่งโทรทศัน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจบัสัญญาณ  เครื่องเรดาร์  ผลิตภณัฑ์

ที่เป็นตวักึ่งนาํหรือตวักึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวขอ้ง (Semi-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor 

Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได ้ (Fixed or Variable

Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย ์และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์  หรือชิ้นส่วนสาํหรับใชก้บัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ได้ ได้
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73 โรงงานดดัแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัใด และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้ ได้ ได้

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปนี้ เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4 

(1) การต่อ  ซ่อมแซม  ทาสี  หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ  นอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได*้ ได*้ หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

(2) การทาํชิ้นส่วนพิเศษสาํหรับเรือหรือเครื่องยนตเ์รือ ได้ ได้

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต ์ จกัรยานสามลอ้ หรือจกัรยานสองลอ้  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง 

ดงัต่อไปนี้

(1) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจกัรยานยนต ์ จกัรยานสามลอ้  หรือจกัรยานสองลอ้ ได้ ได้

80 โรงงานดดัแปลง หรือซ่อมแซมลอ้เลื่อนที่ขบัเคลื่อนดว้ยแรงคนหรือสัตว ์ ซึ่งมิใช่จกัรยาน

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว ได้ ได้ ได้

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช ้หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การดดัแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใชใ้นหอ้งทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้

     ในการชัง่ ตวง วดั หรือบงัคบัควบคุม ได้ ได้

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเพชร  พลอย ทอง เงิน นาก หรืออญัมณี อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปนี้

(1) การทาํเครื่องประดบัโดยใชเ้พชร  พลอย  ไข่มุก  ทองคาํ ทองขาว  เงิน  นาก หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้
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 หมายเหตุ

อาคารประเภท

(2) การทาํเครื่องใชด้ว้ยทองคาํ  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ได้ ได้ ได้

(3) การตดั  เจียระไน  หรือขดัเพชร  พลอย  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

(4) การเผาหรืออบพลอย หรืออญัมณีอื่นๆ ได้

(5) การทาํดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่นๆ ได้

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั เครื่องเล่น  เครื่องมือ หรือเครื่องใชท้ี่มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัอื่น อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(4) การทาํร่ม ไมถ้ือ ขนนก ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดุม ไมก้วาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

    กลอ้งสูบยาหรือกลอ้งบุหรี่  กน้กรองบุหรี่  หรือไฟแช็ก

(5) การทาํป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณาสินคา้ ตราโลหะหรือยางแม่พิมพล์ายฉลุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(Stencils)

90 โรงงานจดัหานํ้ า ทาํนํ้ าใหบ้ริสุทธิ์ หรือจาํหน่ายนํ้ าไปยงัอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ได*้ เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4 

หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

91 โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การบรรจุสินคา้ทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

92 โรงงานหอ้งเยน็ (ไม่มีการแกะ ลา้ง หรือแปรสภาพวตัถุดิบ) ได้ ได้ ได้ ได*้ ได*้ ได*้ เฉพาะบริเวณหมายเลข 6.3 หมายเลข 6.4 

หมายเลข 6.5 และหมายเลข 6.6

93 โรงงานซ่อมรองเทา้ หรือเครื่องหนงั ได้ ได้
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94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้า สาํหรับใชใ้นบา้นหรือใชป้ระจาํตวั ได้ ได้ ได้ ได้

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์รถพว่ง  จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้ 

หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(1) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้ ได้

(2) การซ่อมแซมรถพว่ง  จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว ได้ ได้ ได้

(3) การพน่สีกนัสนิมยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(4) การลา้งหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทาํดว้ยเพชร  พลอย  ทองคาํ  ทองขาว  เงิน  นาก หรืออญัมณี ได้

97 โรงงานซ่อมผลิตภณัฑท์ี่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นลาํดบัใด ได้ ได้ ได้ ได้

98 โรงงานซกัรีด  ซกัแหง้  ซกัฟอก  รีด  อดั หรือยอ้มผา้ เครื่องนุ่งห่ม  พรม  หรือขนสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือส่วนประกอบ

 ของผลิตภณัฑโ์ดยไม่มีการผลิต อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปนี้

(3) การลงรัก หรือการประดบัตบแต่งดว้ยแกว้  กระจก  มุก ทอง หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

    หมายเหตุ          ลาํดบัที่               หมายถึง      ลาํดบัที่ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

                             ได ้                      หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

                             ได*้                     หมายถึง     สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

                           โรงงานจาํพวกที่    หมายถึง      จาํพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน

 


