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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลห้วยใหญ่
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุม อาคาร (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จึงออกเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญ ญัตินี้เรีย กว่า “เทศบัญ ญัติเทศบาลตําบลห้ว ยใหญ่ เรื่อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้น ไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ จดถนนชัยพฤกษ์ ๒ ด้านใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนชัยพฤกษ์ ๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุด
ที่ถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ด้านตะวันออก บรรจบกับถนนชัยพฤกษ์ ๒ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนชัยพฤกษ์ ๒ เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๙๐๐ เมตร
จนบรรจบกับเส้น ตั้งฉากกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ด้านตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
ชัยพฤกษ์ ๒ บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ด้านตะวันออกเป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ด้านตะวันออก
ที่จุดซึ่งห่างจากถนนชัยพฤกษ์ ๒ บรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ด้านตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ด้านตะวันออก เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ ด้านตะวันตก
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“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ จากแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ ด้านเหนือ
ด้า นตะวั น ออก จากเส้ น ตรงที่เ ชื่ อมระหว่ า งจุ ด ที่ อยู่ บ นถนนทุ่ง กลม
ห้วยตาหนู ด้านใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหนองไม้แก่นบรรจบกับถนนทุ่งกลม - ห้วยตาหนู ด้านเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนทุ่งกลม - ห้วยตาหนู เป็นระยะ ๙๕๐ เมตร กับจุดที่อยู่บน
ถนนสุขุมวิท - ห้วยใหญ่ ด้านเหนือ ที่จุดซึ่งถนนสุขุมวิท - ห้วยใหญ่ บรรจบกับคลองห้วยใหญ่ ด้านใต้
วัดห้วยใหญ่และโรงเรียนห้วยใหญ่
ด้านตะวันตก จากถนนทุ่งกลม - ตาลหมัน ด้านตะวันออก
๒.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลตํา บลห้ว ยใหญ่ ด้า นเหนื อ เส้น ตรง
ที่เชื่อมระหว่างจุดซึ่งอยู่บนถนนทุ่งกลม - ตาลหมัน ด้านเหนือซึ่งอยู่ห่างจากถนนพัฒนาการบรรจบกับ
ถนนทุ่งกลม - ตาลหมัน ด้านเหนือไปทิศตะวันออก ตามแนวถนนทุ่งกลม – ตาลหมัน เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับจุด ที่อยู่บนถนนชัย พฤกษ์ ๒ ด้านเหนือ ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากซอยเขามะกอก ๒ บรรจบกับถนน
ชัย พฤกษ์ ๒ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ตามแนวถนนชัย พฤกษ์ ๒ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้
ตามแนวถนนชัยพฤกษ์ ๒ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ด้ า นตะวั น ออก จดถนนชั ย พฤกษ์ ๒ ด้ า นใต้ แ ละด้ า นตะวั น ตก
และถนนสุขุมวิท - ห้วยใหญ่ ด้านใต้
ด้านใต้ จดคลองห้วยใหญ่ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ ด้านตะวันตก
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดแนวเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ
ด้านตะวันออกจดแนวถนนสาธารณะ ด้านใต้จดอ่างเก็บน้ําห้วยชากนอก ด้านตะวันตกจดอ่างเก็บน้ําห้วยชากนอก
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จํ า พวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊า ซ และห้ อ งบรรจุก๊ า ซสํ า หรั บก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊ า ซธรรมชาติ เ พื่ อ จํ า หน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ย งม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
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(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๙) คลังสินค้า
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์
(๑๒) โรงกําจัดมูลฝอย
(๑๓) โรงซื้อขายเศษวัสดุ
(๑๔) ศูนย์การค้า ได้แก่ อาคารหรือกลุ่มของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารที่มีการขายสินค้า
และบริการแบบขายปลีก ภายในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง โดยมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน เว้นแต่โ รงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊า ซ และห้ อ งบรรจุก๊ า ซสํ า หรั บก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการก๊าซ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊า ซธรรมชาติ เพื่อ จําหน่ าย ที่ต้องขออนุญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุมน้ํา มัน เชื้ อเพลิ ง
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่มิใช่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๗) ห้องแถวหรือตึกแถว
(๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๑๐) ศูนย์การค้า ได้แก่ อาคารหรือกลุ่มของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารที่มีการขายสินค้า
และบริการแบบขายปลีก ภายในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง โดยมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ข้อห้ามการก่อสร้างอาคารตาม (๗) และ (๙) มิใ ห้ใ ช้บัง คับ ในกรณีก ารดํา เนิน การของ
การเคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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(๒) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เ ก็ บ ก๊า ซและห้ องบรรจุ ก๊ าซ สํ า หรั บก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๖) อาคารขนาดใหญ่
(๗) ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) โรงกําจัดมูลฝอย
(๑๑) ศูนย์การค้า ได้แก่ อาคารหรือกลุ่มของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารที่มีการขายสินค้า
และบริการแบบขายปลีก ภายในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง โดยมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๒) ตลาด
ข้อ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖
ข้อ ๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิด หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖
ข้อ ๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๑๐ ให้นายกเทศมนตรีตําบลห้วยใหญ่รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพรัตน์ ไตรศุภโชค
นายกเทศมนตรีตําบลห้วยใหญ่
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๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรื ออบพืชหรื อเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรื อเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรื อลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรื อผลิตผลจากพืช
ในไซโล โกดัง หรื อคลังสิ นค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรื อถัว่ งอก
(๙) การร่ อน ล้าง คัด หรื อแยกขนาดหรื อคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตอู ้ บ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สตั ว์น้ าํ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่ เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรื อทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรื อเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์
หรื อสารที่สกัดจากไขสัตว์หรื อกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรื อบดสัตว์หรื อส่ วนหนึ่ง
ส่ วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็ นอาหาร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยีย่ วม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรื อไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ าํ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้ าํ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่ เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรื อทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรื อเหือดแห้ง

๔

๖
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
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(๓)

๘

๙

๑๐

๑๑

การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปจากสัตว์น้ าํ หนัง หรื อไขมัน
สัตว์น้ าํ
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรื อบดสัตว์น้ าํ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรื อผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรื อเครื่ องดื่มจากผัก พืช หรื อผลไม้ และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรื อผลไม้โดยวิธีการกวน ตากแห้ง ดอง หรื อ
ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรื อเหื อดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรื อหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรื อขัดข้าว
(๓) การป่ นหรื อบดเมล็ดพืชหรื อหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเมล็ดพืชหรื อหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืช หรื อทําหัวพืชให้เป็ นเส้น แว่น หรื อแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรื อขนมเค็ก
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรื อขนมปังแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ งเป็ นเส้น เม็ด หรื อชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีชหญ้าหวาน
หรื อพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํ้าเชื่อม
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(๗)

๑๒

๑๓

๑๔

การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรื อพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่ออ้ ย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรื อขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําใบชาแห้งหรื อใบชาผง
(๒) การคัว่ บดหรื อป่ นกาแฟ หรื อการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผง หรื อขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรื อขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรื อเครื่ องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรื อผลไม้อดั เม็ด
(๗) การเชื่อมหรื อแช่อิ่มผลไม้หรื อเปลือกผลไม้หรื อการเคลือบผลไม้
หรื อเปลือกผลไม้ดว้ ยนํ้าตาล
(๘) การอบหรื อคัว่ ถัว่ หรื อเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรื อการเคลือบถัว่
หรื อเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยนํ้าตาล กาแฟ โกโก้ หรื อช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรื อทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรี ม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องปรุ งหรื อเครื่ องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทํานํ้ามันสลัด
(๗) การบดหรื อป่ นเครื่ องเทศ
(๘) การทําพริ กป่ น พริ กไทยป่ น หรื อเครื่ องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํ้าแข็ง หรื อตัด ซอย บด หรื อ
ย่อยนํ้าแข็ง
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าดื่ม เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
นํ้าอัดลม หรื อนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํ้าดื่ม
(๒) การทําเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทํานํ้าแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสู บ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรื อ
ยานัตถุอ์ ย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสู บให้แห้งหรื อการรู ดก้านใบยาสู บ
(๓) การทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุ ง หรื อยาเคี้ยว
(๔) การทํายานัตถุ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่ งทอ ซึ่งมิใช่เครื่ องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่ งทอเป็ นเครื่ องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรื อกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรื อกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรื อเย็บปักถักร้อยสิ่ งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้หรื อเครื่ องนุ่งห่มด้วยด้ายหรื อเส้นใย หรื อฟอก
ย้อมสี หรื อแต่งสําเร็ จผ้า ผ้าลูกไม้ หรื อเครื่ องนุ่งห่ม ที่ถกั ด้วยด้ายหรื อ
เส้นใย
โรงงานผลิตเสื่ อหรื อพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรื อผูกให้เป็ นปุย ซึ่งมิใช่
เสื่ อหรื อพรมที่ทาํ ด้วยยางหรื อพลาสติกหรื อพรมนํ้ามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรื ออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
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บริเวณที่ ๑
บริเวณที่ ๒
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ได้
ได้
ได้
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ได้
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ได้
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(๑)
(๒)
๒๘

๓๓
๓๔

๓๕
(๓๖)

การผลิตเชือก
การผลิต ประกอบ หรื อซ่อมแซมตาข่าย แห หรื ออวน และรวมถึง
ชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรื อเย็บเครื่ องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ
เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์
ขนสัตว์ หรื อวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเท้าหรื อชิ้นส่ วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทาํ จากไม้
ยางอบแห้ง ยางอัดเข้ารู ป หรื อพลาสติกอัดเข้ารู ป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่ อง หรื อการแปรรู ปไม้ดว้ ยวิธีอื่นที่
คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรื อส่ วนประกอบที่ทาํ ด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรื อเครื่ องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรื อ
ผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้จากไม้ และรวมถึง
ชิ้นส่ วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
(๒) การทํารองเท้าชิ้นส่ วนของรองเท้า หรื อหุ่นรองเท้าจากไม้
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บริเวณที่ ๒
โรงงาน
โรงงาน
จําพวกที่
จําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
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(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรู ปหรื อกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทําเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรื อ อโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารู ป และรวมถึงชิ้นส่ วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้ มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรื อตบแต่ง
สิ่ งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากนํ้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวน
ยางหรื อป่ า
(๒) การหัน่ ผสม รี ดให้เป็ นแผ่น หรื อคัดแผ่นยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่
การทําในสวนยางหรื อป่ า
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องกระเบื้องเคลือบ เครื่ องปั้นดินเผา หรื อเครื่ อง
ดินเผา และรวมถึงการเตรี ยมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรื อปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรื อปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรื อการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
หรื อปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างเข้ากับ
วัสดุอื่น
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บริเวณที่ ๑
บริเวณที่ ๒
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๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ได้ ได้
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด อย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสม ผลิตภัณฑ์
ยิปซัม หรื อผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องมือ หรื อเครื่ องใช้
ที่ทาํ ด้วยเหล็กหรื อเหล็กกล้า และรวมถึงส่ วนประกอบหรื ออุปกรณ์
ของเครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ดงั กล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องเรื อน หรื อเครื่ อง
ตบแต่งภายในอาคารที่ทาํ จากโลหะหรื อโลหะเป็ นส่ วนใหญ่ และ
รวมถึงส่ วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่ง
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง หรื อติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่ วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรื อม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรื อเชื่อมโลหะทัว่ ไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องยนต์ เครื่ องกังหัน
และรวมถึงส่ วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องกังหัน
ดังกล่าว
โรงงาน ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องคํานวณ
เครื่ องทําบัญชี เครื่ องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่ องจักร สําหรับ
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บริเวณที่ ๑
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ใช้ในการคํานวณ ชนิดดิจิตลั หรื อชนิดอนาล๊อก หรื อเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับ ปฏิบตั ิกบั ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรื ออุปกรณ์ (Digiatal or Analog
Computers of Associated Electronic Data Processing Equipment
or Accessaries) เครื่ องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่ องพิมพ์ดีด
เครื่ องชัง่ ซึ่งมิใช่เครื่ องชัง่ ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่ อง
อัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่ องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่ วน
ประกอบหรื ออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องสู บนํ้า เครื่ องอัด
อากาศหรื อก๊าซ เครื่ องเป่ าลม เครื่ องปรับหรื อถ่ายเทอากาศ เครื่ องโปรย
นํ้าดับไฟ ตูเ้ ย็นหรื อเครื่ องประกอบตูเ้ ย็น เครื่ องขายสิ นค้าอัตโนมัติ
เครื่ องล้าง ซัก ซักแห้ง หรื อรี ดผ้า เครื่ องเย็บ เครื่ องส่ งกําลังกล เครื่ อง
ยก ปั่นจัน่ ลิฟล์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับ
ใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกช้อนของ (Stackers) เตาไฟหรื อเตาอบ
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรื อสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์น้ นั
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้ า และรวมถึงส่ วนประกอบหรื ออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องจักร หรื อผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้ า เครื่ องยนต์ไฟฟ้ า เครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้ า หม้อแปลงแรงไฟฟ้ า เครื่ องสับหรื อบังคับไฟฟ้ า เครื่ องใช้
สําหรับแผงไฟฟ้ า เครื่ องเปลี่ยนทางไฟฟ้ า เครื่ องส่ งหรื อจําหน่ายไฟฟ้ า
เครื่ องสําหรับใช้บงั คับไฟฟ้ า หรื อเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องรับวิทยุ เครื่ องรับ
โทรทัศน์ เครื่ องกระจายเสี ยงหรื อบันทึกเสี ยง เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
เครื่ องบันทึกคําบอก เครื่ องบันทึกเสี ยงด้วยเทป เครื่ องเล่นหรื อเครื่ อง
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บันทึกแถบภาพ (วิดิทศั น์) แผ่นเสี ยง เทป แม่เหล็กที่ได้บนั ทึกเสี ยง
แล้ว เครื่ องโทรศัพท์หรื อโทรเลขชนิดมีสายหรื อไม่มีสาย เครื่ องส่ งวิทยุ
เครื่ องส่ งโทรทัศน์ เครื่ องรับส่ งสัญญาณ หรื อจับสัญญาณ เครื่ องเรดาร์
(Semi-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices)
คาปาซิเตอร์หรื อคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรื อเปลี่ยนแปลง
ได้ (Fixed orVariable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่ องหรื อ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่ องหรื อหลอดฟลูโรสโคป หรื อเครื่ องหรื อ
หลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรื อชิ้นส่ วนสําหรับใช้กบั
เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรื อตอกหมันเรื อในอู่ต่อเรื อ นอกจาก
เรื อยาง
(๒) การทําชิ้นส่ วนพิเศษสําหรับเรื อหรื อเครื่ องยนต์เรื อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรื อจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรื อจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่ วนพิเศษหรื ออุปกรณ์สาํ หรับจักรยานยนต์ จักรยาน
สามล้อ หรื อจักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบั เคลื่อน
ด้วยแรงคนหรื อสัตว์ ซึ่งมิใช่จกั รยานและรวมถึงส่ วนประกอบหรื อ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

บริเวณที่
บริเวณที่ ๑
บริเวณที่ ๒
โรงงาน
โรงงาน
จําพวกที่
จําพวกที่
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลห้ วยใหญ่ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้ อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในท้ องทีเ่ ขตเทศบาลตําบลห้ วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๘๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องทดลอง หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการชัง่ ตวง วัด หรื อบังคับ
ควบคุม
โรงงานผลิตหรื อประกอบนาฬิกา เครื่ องวัดเวลา หรื อชิ้นส่ วนของ
นาฬิกาหรื อเครื่ องวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรื ออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่ องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรื ออัญมณี
(๒) การทําเครื่ องใช้ดว้ ยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรื อกะไหล่ทอง
หรื อโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรื อขัดเพชร พลอย หรื ออัญมณี
(๔) การเผาหรื ออบพลอยหรื ออัญมณี อื่นๆ
(๕) การทําดวงตราหรื อเหรี ยญตราของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์หรื อ
เหรี ยญอื่น
โรงงานผลิตหรื อประกอบเครื่ องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์
ของเครื่ องดนตรี ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องเล่น เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ที่
มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่ องเล่น
(๒) การทําเครื่ องเขียนหรื อเครื่ องวาดภาพ
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(๓)
(๔)

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

การทําเครื่ องเพชรหรื อพลอย หรื อเครื่ องประดับสําหรับการแสดง
การทําร่ ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง
ตะเกียง โป๊ ะตะเกียงหรื อไฟฟ้ า กล้องสู บยาหรื อกล้องบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ หรื อไฟแช็ก
(๕) การทําป้ าย ตรา เครื่ องหมาย ป้ ายติดของหรื อเครื่ องโฆษณาสิ นค้า
ตราโลหะหรื อยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรื อผมปลอม
โรงงานจัดหานํ้า ทํานํ้าให้บริ สุทธิ์ หรื อจําหน่ายนํ้าไปยังอาคารหรื อ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทัว่ ไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรื อเครื่ องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่ องมือไฟฟ้ าหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าสําหรับใช้ในบ้าน
หรื อใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรื อส่ วนประกอบของยาน
ดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์หรื อส่ วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรื อ
ส่ วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสี กนั สนิมยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์
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(๔) การล้างหรื ออัดฉี ดยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่ องวัดเวลาหรื อเครื่ องประดับที่ทาํ ด้วยเพชร
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรื ออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรี ด ซักแห้ง ซักฟอก รี ด อัด หรื อย้อมผ้า เครื่ องนุ่งห่ม
พรม หรื อ ขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรื อเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มี
การผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรัก หรื อการประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง
หรื ออัญมณี

หมายเหตุ
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ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้

หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

