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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอํา
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลเมืองชะอํา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชะอํา และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งชะอํ า เรื่ อ ง กํ า หนดบริ เ วณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อได้มีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ ๓
ข้อ ๓ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชะอําเว้นแต่พื้นที่ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๙ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ด้านเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลเมืองชะอํา ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟสายใต้เป็นระยะ
๔๐๐ เมตร วัดสุขเจริญศรัทธาราม (หนองตาพด) โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพดและถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
(๑.๒) ด้านเหนือ
จดแนวเขตเทศบาลเมืองชะอํา ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
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ด้านใต้
จดเส้นตรงซึ่งลากต่อจากจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางสะพานสาธารณะ ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับจุดซึ่งอยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันตก
จดถนนคลองเทียน และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
(๑.๓) ด้านเหนือ
จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนคลองเทียน
ฟากตะวันตก เส้นตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยู่บนถนนคลองเทียน ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนคลองเทียน ฟากตะวั นออก ไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนคลองเทีย น
เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
วัดเนรัญชราราม โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชราราม ที่สาธารณะประโยชน์ใกล้วัดเนรัญชราราม
ด้านใต้
จดคลองชะอํา ฝั่งเหนือ สวนรุกขชาติชะอํา และสวนป่าชะอํา
ด้านตะวันตก
จดถนนคลองเทียน ฟากตะวันออก ระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองชะอํา และเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนคลองเทียน
(๑.๔) ด้านเหนือ
จดระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองชะอํา
ด้านตะวันออก จดถนนคลองเทียน ฟากตะวันตก สวนรุกขชาติชะอํา สวนป่าชะอํา
และโรงพยาบาลชะอํา
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๖๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนราธิป และ
ถนนคลองเทียน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนคลองเทียน
และระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองชะอํา
(๑.๕) ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี และโรงเรียนผู้ใหญ่ชะอํา ถนนสะอาดเอี่ยมฟากตะวันตก เส้นขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนราธิป จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนมะทราง และทางรถไฟสายใต้
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
บ่อตาลักษณ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกลับทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตรดังกล่าว เส้นตั้งฉากกับถนนบ่อตาลักษณ์ ฟากใต้ที่จุดซึ่งอยู่ห่างถนนบ่อตาลักษณ์บรรจบ
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนชะอํา – ปราณบุรี (แนวใหม่) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนบ่อตาลักษณ์ เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร และถนนบ่อลักษณ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ ตอนชะอํา – ปราณบุรี (แนวใหม่)
ทั้งนี้ ยกเว้น วัดชะอําคีรี
(๑.๖) ด้านเหนือ
จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนมะทราง และถนนวีรวัฒน์โยธิน
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนร่วมจิตรฟากตะวันตกและจดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย ถนนสวนสนลอยฟากเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
และเส้นขนาน ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้
จดถนนพุหวาย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ
สายใต้ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ่อแขมตัดกับทางรถไฟสายใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร และจดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางรถไฟสายใต้ และจดถนนต้นมะสัง ฟากใต้
ทั้งนี้ ยกเว้น โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม วัดราษฎร์เจริญธรรม
(๑.๗) ด้านเหนือ
จดถนนพุหวาย
ด้านตะวันออก จดขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพุหวายบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๙๕๐ เมตร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก และวัดมฤคทายวัน จดที่สาธารณะ
เลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้
จดถนนจอมพล ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท พบ. ๑๐๑๐
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลอง
ส่ ง น้ํ า ชลประทาน จดถนนสาธารณะไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ และเส้ น ขนานระยะ ๓๕๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนจอมพล จดเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
หนองคางตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
จดถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก และอ่างเก็บน้ําค่ายพระรามหก จดเส้นตั้งฉากกับ
ทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตกที่ซึ่งอยู่ห่างจากถนนชมนิเวศน์ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
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ทั้งนี้ ยกเว้น โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ วัดมฤคทายวัน
(๑.๘) ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พบ.๑๐๑๐ ฟากใต้ และถนนจอมพล
ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และกองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระรามหก
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ราชนิเวศน์กรีฑาสถาน และกองกํากับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจ
ตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร
ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้
จดห้วยสนามบิน ฝั่งเหนือ และเขตทหาร
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ ถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก และเส้นขนาน ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
ทางหลวงชนบท พบ.๑๐๑๐
ทั้งนี้ ยกเว้น วัดห้วยทรายใต้ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้
(๑.๙) ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือที่จุดซึ่งถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่ออีกสายหนึ่ง และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรีป่าที่จะดําเนินการหมายเลข ๗๘ เขาน้อย
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา ด้านทิศเหนือ
ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย คลองเทียน ฝั่งตะวันตก และ
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากจากจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่จุด
ซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางสะพานสาธารณะ ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับจุดที่อยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ที่เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
(๒.๒) ด้านเหนือ
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย และวัดเนรัญชราราม
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จดเส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสาธารณะ

ไม่ปรากฏชื่อ
(๒.๓) ด้านเหนือ
จดวัดเนรัญชราราม
ด้านตะวันออก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านใต้
จดคลองชะอํา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดที่สาธารณะประโยชน์วัดเนรัญชราราม
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ด้านเหนือ
จดเขตประทานบัตรเหมืองแร่ ที่ ๑๗๗๓๐/๑๒๖๙๑ ด้านเหนือ
และเส้นตรง ที่ลากจากเขตประทานบัตรเหมืองแร่ ที่ ๑๗๗๓๐/๑๒๖๙๑ ด้านเหนือ ไปทางทิศตะวันออก
บรรจบกั บ จุด ซึ่ง อยู่ บนทางรถไฟสายใต้ ที่ จุด ซึ่ง ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๒,๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดจุดซึ่งอยู่บนทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
ลากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเขตประทานบัตรเหมืองแร่ ที่ ๑๗๗๐๗/๑๒๖๙๐ ด้านตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเขตประทานบัตรเหมืองแร่ ที่ ๑๗๗๐๗/๑๒๖๙๐ ด้านตะวันตก
และเขตประทานบัตรเหมืองแร่ ที่ ๑๗๗๓๐/๑๒๖๙๑ ด้านตะวันตก
(๓.๒) ด้านเหนือ
จดจุดซึ่งอยู่บนทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๒,๖๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนคลองเทียน ฟากตะวันออก และเส้นตรงที่ลากจากจุด
ที่อ ยู่ บ นถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่ อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ จนบรรจบกับ เขื่ อ นหิ น บริ ษั ท
ชลประทานซีเมนต์ จํากัด ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางสะพานสาธารณะไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ
๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเขื่อนหินบริษัทชลประทานซีเมนต์ จํากัด และถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เส้นตรงที่ลากจากถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับถนนคลองเทียน ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากถนนสาธารณะ ไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนคลองเทียน ฟากตะวันออก เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
เส้นตรงที่ลากจากถนนคลองเทียนฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตัดกับทางรถไฟสายใต้
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๒,๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๘ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ด้านเหนือ
จดแนวเทศบาลเมื อ งชะอํ า ด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น แนวเขตเทศบาล
เมืองชะอําจังหวัดเพชรบุรี
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต้ โรงเรียน
เทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด วัดสุขเจริญศรัทธาราม (หนองตาพด) เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร เขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก ตามแนวทางรถไฟสายใต้
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากทางรถไฟสายใต้ จนบรรจบกั บ ประทานบั ต รเหมื อ งแร่ ที่ ๑๗๗๓๐/๑๒๖๙๑
ด้านเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตัดกับทางรถไฟสายใต้
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เขตประทานบัตรเหมืองแร่
ที่ ๑๗๗๐๗/๑๒๖๙๐ ด้านตะวันตก เขตประทานบัตรเหมืองแร่ ที่ ๑๗๗๓๐/๑๒๖๙๑ ด้านตะวันตก
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เส้นตรง
ที่ลากจากจุดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนภายในบริษัทชลประทานซีเมนต์จํากัด บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตรถไฟสายใต้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เส้นตรงที่ลากจากจุดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เส้นตรงที่ลากจากจุดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(๔.๒) ด้านเหนือ
จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนหนองตาพด ฟากตะวันออก ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก
(๔.๓) ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟสายใต้
เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
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ด้านตะวันออก จดถนนหนองตาพด ฟากตะวันตก และถนนคลองเทียน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากต่อจากจุดซึ่งอยู่บนถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนคลองเทียน ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางรถไฟสายใต้
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟสายใต้ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๒,๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
(๔.๔) ด้านเหนือ
จดเส้นตรงที่ลากจากทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนคลองเทียน
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนคลองเทียน ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนคลองเทียน เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนคลองเทียน
และที่สาธารณประโยชน์ตะกาดพลี
ด้านใต้
จดถนนคลองเทียน ฟากเหนือ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต้
(๔.๕) ด้านเหนือ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนชะอํา - ปราณบุรี
(แนวใหม่) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบ่อตาลักษณ์ เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร และเส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ่อตาลักษณ์
ด้านตะวันออก จดทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก ถนนต้นมะสัง ฟากเหนือ และ
เส้นขนาน ระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้
ด้านใต้
จดถนนบ่อแขม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(๔.๖) ด้านเหนือ
จดถนนบ่อแขม ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางรถไฟสายใต้ และเส้นตั้งฉากระยะ ๖๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนบ่อแขม ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ
๘๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนพุหวาย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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(๔.๗) ด้านเหนือ
จดถนนพุหวาย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนชมนิเวศน์ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายใต้
เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร ถนนเลียบคลองส่งน้ําชลประทาน ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้
ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนนหนองคางตั ด กั บ ทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิ ศ ใต้ ตามแนวทางรถไฟสายใต้
เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนจอมพล
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้ํา
และทางหลวงชนบท พบ.๑๐๑๐ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(๔.๘) ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท พบ.๑๐๑๐ ฟากเหนื อ เส้ น ขนานระยะ
๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้ํา เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
ทางหลวงชนบท พบ. ๑๐๑๐ ถนนเลียบคลองส่งน้ํา ฟากตะวันตก และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยสนามบิน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแนวเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข ๘๗ เขาน้อย ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
และฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ที่จุดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อสายหนึ่ง และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ
“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๕.๑) ที่ ส าธารณะเลี ย บชายฝั่ ง อ่ า วไทย เริ่ ม ต้ น จากเขตเทศบาลเมื อ งชะอํ า ด้ า นเหนื อ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย จนบรรจบกับแนวเขตเทศบาลเมืองชะอํา ด้านใต้
ที่สาธารณะประโยชน์ ใกล้วัดเนรัญชราราม ป่าช้าบ้านบ่อตลุง และสวนไม้ดอกชะอํา
(๕.๒) สวนรุกขชาติ สวนป่าชะอํา
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ปรากฏ
ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๕ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดและ
บางประเภท ดังต่อไปนี้
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(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิดและ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
(๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) โรงกําจัดมูลฝอย
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือ
ชนิดและจําพวกที่กําหนดให้ดาํ เนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
(๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย
(๙) โรงซื้อขายเศษวัสดุ
(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
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(ง) ภายในบริเวณที่ ๔ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภทหรือชนิด
และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่าย
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) อาคารพาณิชยกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคาร
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๘) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่ที่มีพื้นที่ไม่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่
(จ) ภายในบริเวณที่ ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่ที่มีพื้นที่ไม่เข้าข่ายอาคาร
ขนาดใหญ่
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ท่ีกําหนดตามข้อ ๕ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๕
ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๕ ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๕

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นุกูล พรสมบูรณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๒

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒

๓

๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

๔

๖

๓

ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจาก
พืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรม

๒

ได้
ได้
ได้

(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้า อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
ได้
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์
หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึง่ ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น
ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง
ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
ได้
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากสัตว์น้า หนัง หรือ
ไขมัน สัตว์นา้
(๕) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึง่ ทอด หรือบดสัตว์น้า

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๘

๙

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ
บรรจุในภาชนะทีผ่ นึก และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง
หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว

๒

๓

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

๑๐

๑๑

๑๒

๓

(๔) การผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได้

ได้

ได้

ได้

(๖) การปอกหัวพืชหรือทาหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาล ซึ่งทาจากอ้อย บีช
หญ้าหวาน หรือพืชอื่นทีใ่ ห้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าเชื่อม
(๗) การทาน้าตาลจากน้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต
หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
ได้
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทากาแฟผง
(๓) การทาโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

๓

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๑๓

๑๔
๒๐

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒

๓

๒

๓

(๔) การทาช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต

ได้

ได้

ได้

ได้

(๕) การทาเก๊กฮวยผง ขิงผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได้

ได้

ได้

ได้

(๖) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อดั เม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการ
เคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบ
ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือ
ช็อกโกแเลต
(๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

(๑๑) การทาไอศกรีม
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทาน้ามันสลัด
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ

ได้

ได้

ได้

ได้

(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือย่อยน้าแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดื่ม

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทาเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
๒๑

(๔) การทาน้าแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว
หรือยานัตถุ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การทายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว

ได้

ได้

(๔) การทายานัตถุ์

ได้

ได้

๓

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๒๓

๒๔

๒๕
๒๖

๒๘

๓๓
๓๔

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๒

๑

๑

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทาถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การทาผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย
หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสาเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย
ซึ่งมิใช่เสื่อ หรือพรมที่ทาด้วยยาง หรือพลาสติก หรือพรมน้ามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าพันคอ เนคไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทาหมวก
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทาจากไม้
ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร

๓

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

ได้

ได้
ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๓๕
๓๖

๓๗

๔๑

๕๒

๕๕
๕๗

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๒

๑

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครือ่ งใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง
อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และ
รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทาผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้
แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครือ่ งเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่มทาปก หรือ
ตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทาแม่พิมพ์โลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การ
ทาในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่นหรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่ง
มิใช่การทาในสวนยางหรือป่า
โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน
ปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

๓

ได้

๒

๓

๓

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๕๘

๖๑
๖๒

๖๓

๖๔

๖๕
๖๙

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ดังกล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วน
ใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้ใน
การก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ

๒

๓

๒

๓

๒

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
ได้
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคานวณ
เครื่องทาบัญชีเครื่องจักรสาหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
สาหรับใช้ในการคานวณชนิดดิจิทลั หรือชนิดแอนะล๊อก หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบตั ิกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือ
อุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดดี
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง วิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสาเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ และ
รวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๗๐

๗๑

๗๒

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

๒

ได้

ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้า
เครื่องอัดอากาศหรือ ก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือ
ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็นเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเครือ่ งล้าง ซัก ซักแห้งหรือ
รีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกาลังกล เครื่องยกปั้นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ใน
การอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือ
เตาอบสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสาหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าและรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ได้
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลาดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์
ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทาง
ไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครื่องสาหรับใช้บังคับ
ไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ได้
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคาบอกเครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์)
แผ่นเสียงเทป แม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่ง
โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi
- Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ชนิด
คงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ได้

๒

๓

ได้

ได้

ได้

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๗๕

๗๘

๘๐
๘๑

๘๓
๘๔

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง

๒

๓

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษสาหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภาพ
จักรยานยนต์จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
ได้
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ
ได้
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน ที่
ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยานและรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
ได้
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน
ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
ได้
(๒) การทาเครื่องใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรือ
กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทาดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น ๆ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

ได้
ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๘๕
๘๗

๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

๒

๓

๒

๓

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือ
เครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องเล่น
(๓) การทาเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสาหรับ
การแสดง
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด
แปรง ตะเกียงโป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้ากล้องยาสูบหรือกล้อง
บุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่อง
โฆษณาสินค้า ตราโลหะ หรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๙๐

บริเวณที่ ๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๖) การทาแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป

ได้

ได้

โรงงานห้องเย็น

ได้

โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ใน
บ้านหรือใช้ประจาตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

๓

ได้
ได้

ได้

ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอา
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท
ในท้องที่เขตเทศบำลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองชะอา
ลาดับ
ที่

๙๖

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๔

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

โรงงานจาพวกที่

๑

๑

๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒

๓

๒

๓

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาด้วย
เพชร พลอย ทองคาทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
ได้

ได้

๙๗
๙๘

โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ทมี่ ิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า
เครื่องนุ่งห่ม พรมหรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก
ทอง หรืออัญมณี

หมายเหตุ

๒

ลาดับที่ หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้ หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจาพวกที่ หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๓

