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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๘
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 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยความเห็นของสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
จึงออกเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งชั ย ภู มิ เรื่ อ ง กํ า หนดบริ เ วณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๑ ฟากตะวันตก ถนนสหกรณ์อําเภอ
ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๑ เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนชัยประสิทธิ์ ถนนสว่างอารมณ์ ฟากตะวันตก ถนนบ้านโนนสาธร
ฟากตะวันตก ถนนสนามบิน ฟากตะวันตก และแนวเส้นเชื่อมจุดระหว่างจุดที่ซึ่งถนนสนามบินบรรจบกับ
ถนนหนองปลาเฒ่า กับจุดที่ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๔ หมายเลข ๖.๕ หมายเลข ๖.๖ และหมายเลข ๖.๗
๑.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
ด้านตะวันออก จดถนนเมืองน้อยเหนือ - โคกน้อย ฟากตะวันตก ถนนโคกน้อยซอย ๓
ฟากตะวันตก และถนนเมืองน้อยซอย ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเมืองน้อยซอย ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๑ ฟากตะวันออก
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๑.๓ ด้านเหนือ
จดถนนหนองใหญ่ ฟากใต้ ถนนปู่ ตา ฟากใต้ ถนนคุ้ มบ้ า นจอก
ฟากตะวันออก ซอยหนองสาหร่าย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยพ่อใหญ่ใส ฟากตะวันตก ซอยพ่อใหญ่บุญ ฟากตะวันตก
เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๑ ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับห้วยกุดแคน ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนนิ เ วศรั ต น์ ฟากเหนื อ เส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนโรงฆ่าสัตว์ เส้นตั้งฉากกับถนนโรงฆ่าสัตว์ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนโรงฆ่าสัตว์บรรจบ
กับถนนนิเวศรัตน์ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนโรงฆ่าสัตว์ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิเวศรัตน์ และถนนบ้านหนองบ่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๑ ฟากตะวันออก
๑.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิเวศรัตน์
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนิเวศรัตน์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับห้วยกุดแคน ฝั่งตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๑
๑.๕ ด้านเหนือ
จดถนนนิเวศรัตน์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๕๘ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับแนวเส้นเชื่อมจุดระหว่างมุมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๕๘ กับมุมถนนบรรณาการ และเส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบรรณาการ เส้นขนาน
ระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางห้วยปะทาว และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
วิสุทธิชาติดาราม
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก ถนนวิสุทธิชาติดาราม
ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับห้วยปะทาว ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนหฤทัย เส้นตรงที่เชื่อมจุดระหว่างมุมถนนนนทนาครกับถนนบรรณาการ ที่จุดซึ่งถนน
บรรณาการ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหฤทัย ถนนนนทนาคร ฟากตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับห้วยปะทาว ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒ และหมายเลข ๖.๓
๑.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้ และแนวเส้นเชื่อมจุดระหว่างจุด
ที่ ซึ่ ง ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๕ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร กับจุดที่ซึ่ง
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิ ศ ใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร
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ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านขี้เหล็กใหญ่ เส้นขนานระยะ ๑๘๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนบ้านขี้เหล็กใหญ่ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๒
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนสหกรณ์อําเภอ ฟากใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๑
ฟากตะวันออก และถนนบ้านหนองบ่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนบ้านหนองบ่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนชัยประสิทธิ์
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๕๑
๒.๒ ด้านเหนือ
จดถนนบรรณาการ ฟากใต้ ถนนบูรพา ฟากตะวันออก ถนนนิเวศรัตน์
ฟากใต้ ถนนโรงฆ่าสัตว์ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิเวศรัตน์
เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิเวศรัตน์ และเส้นตั้งฉากกับถนนโรงฆ่าสัตว์ ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนโรงฆ่าสัตว์บรรจบกับถนนนิเวศรัตน์ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนโรงฆ่าสัตว์ เป็นระยะ
๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ย์ก ลางถนนโรงฆ่า สัต ว์
ถนนนนทนาคร ฟากตะวันตก เส้นตรงที่เชื่อมจุดระหว่างมุมถนนนนทนาครกับถนนบรรณาการ ที่จุดซึ่ง
ถนนบรรณาการ บรรจบกับเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหฤทัย และเส้นขนาน
ระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหฤทัย
ด้านใต้
จดเส้น ขนานระยะ ๑๐ เมตร กับ ห้ว ยปะทาว ฝั ่ง ตะวัน ตก
ถนนวิสุทธิชาติดาราม ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก แนวเส้นเชื่อมจุด
ระหว่างจุดที่ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร กับจุดที่ซึ่งทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร และแนวเส้นเชื่อมจุดระหว่างจุด
ที่ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร กับจุดที่ซึ่งถนนสนามบินบรรจบกับ
ถนนหนองปลาเฒ่า
ด้านตะวันตก จดถนนสนามบิน ฟากตะวันออก
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“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนชั ย ประสิ ท ธิ์
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิเวศรัตน์
ด้านตะวันออก จดถนนโรงฆ่ า สั ต ว์ ฟากตะวั น ตก ถนนนิ เ วศรั ต น์ ฟากเหนื อ
และถนนบูรพา ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนบรรณาการ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสนามบิน ฟากตะวันออก ถนนบ้านโนนสาธร ฟากตะวันออก
และถนนสว่างอารมณ์ ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิเวศรัตน์
ด้านตะวันออก จดเส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้
จดถนนนิเวศรัตน์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ ๙๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑
๔.๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเจริญทรัพย์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๒๕
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านขี้เหล็กน้อยมิตรภาพ
“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้ น ขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๕๑ ซอยพ่อใหญ่บุญ ฟากตะวันออก ซอยพ่อใหญ่ใส ฟากตะวันออก ซอยหนองสาหร่าย
ฟากเหนือ ถนนคุ้มบ้านจอก ฟากตะวันออก ถนนรอบหนองใหญ่ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ถนนโคกน้อย ซอย ๓ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และถนนเมืองน้อยเหนือ - โคกน้อย ฟากตะวันออก
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลโพนทอง
ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลโพนทอง
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ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนิเวศรัตน์ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๑ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับถนนนิเวศรัตน์ เส้นขนานระยะ ๙๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
นิเวศรัตน์
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับห้วยกุดแคน ฝั่งตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดถนนนิเวศรัตน์ ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒
ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลโพนทอง
ด้านใต้
จดเส้ นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมือ งกับตํ าบลบุ่ งคล้ า
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวัน ออก เส้น ขนาน
ระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวิสุทธิชาติดาราม เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ห้วยปะทาว เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบรรณาการ เส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับแนวเส้นเชื่อมจุด
ระหว่างมุมถนนบรรณาการกับมุมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕๘ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๘
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๓
๕.๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ง เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านขี้เหล็กใหญ่ เส้นขนาน
ระยะ ๑๘๐ เมตร กับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบ้านขี้เหล็กใหญ่ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสาย ง
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑
ด้านใต้
จดเส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งตํ า บลในเมื อ งกั บ ตํ า บลชี ล อง
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลในเมืองกับตําบลรอบเมือง
“บริเวณที่ ๖” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่
๖.๒ เส้ น ขนานระยะ ๑๐ เมตร กั บ ห้ ว ยปะทาว ตลอดบริ เ วณ ๒ ฟากห้ ว ยปะทาว
และเส้นขนานระยะ ๑๐ เมตร กับห้วยกุดแคน ตลอดบริเวณ ๒ ฟากห้วยกุดแคน
๖.๓ ที่สาธารณประโยชน์หนองลาดควาย
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๖.๔ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ สนามกีฬาเทศบาล
เมืองชัยภูมิ
๖.๕ สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
๖.๖ ที่สาธารณประโยชน์หนองปลาเฒ่า
๖.๗ ที่สาธารณประโยชน์หนองหลอด
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๖
ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ภายใน
บริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ ก่ อ ความรํ า คาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโรงงานปรับคุณภาพของเสียชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน สําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๕) โรงฆ่าสัตว์
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ ก่ อ ความรํ า คาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโรงงานปรับคุณภาพของเสียชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
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(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน สําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงฆ่าสัตว์
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย
(๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ ก่ อ ความรํ า คาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโรงงานปรับคุณภาพของเสียชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน สําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงฆ่าสัตว์
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย
(๙) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(ง) ภายในบริเวณที่ ๔ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ ก่ อ ความรํ า คาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโรงงานปรับคุณภาพของเสียชุมชน
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) อาคารสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๔) อาคารสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

(จ) ภายในบริเวณที่ ๕ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ ก่ อ ความรํ า คาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโรงงานปรับคุณภาพของเสียชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน สําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๗) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๘) อาคารอยู่อาศัยรวม
(๙) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๐) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
การก่ อ สร้ า งอาคารริ ม ฝั่ ง ลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามธรรมชาติ ข องลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างสะพานหรือเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
(ฉ) ภายในบริเวณที่ ๖ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน สําหรับจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

(๘) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึง
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๙) โรงฆ่าสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) โรงกําจัดมูลฝอย
(๑๒) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
(๑๓) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๔) อาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๕) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๖) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๑๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่มีการกําหนดตามข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
การใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
ข้อ ๗ อาคารที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแจ้ ง การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลงหรื อ เปลี่ ย นการใช้
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายเฉพาะว่ า ด้ ว ยกิ จ การนั้ น
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือแจ้งให้เป็นการขัดเทศบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิรักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
บรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ลําดับที่
๒

๔

๖

๘

๙

๑๐

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล
จากพืชในโซโล โกดังหรือคลังสินค้า
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือ
ทําให้เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบอาหาร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่แข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง
หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเม็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โก้โก้ ช็อกโกแลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศครีม

บริเวณที่ ๑
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หมายเหตุ

๒

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ลําดับที่
๑๓

๑๔
๒๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๑

๒

๓

๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบ
อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย
บด หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําน้ําดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

๒

๓

๒

๓

ได้
ได้

๒

หมายเหตุ

๓

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้ ได้
*ขนาดครื่องจักร

ได้*

ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

๒๖

๓๔

๓๕
๔๑

๕๕
๕๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง
อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือ
การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

ได้

ได้ ได้

ได้*

ได้ *คนงานไม่เกิน ๒๐ คน

ได้*

ได้ *คนงานไม่เกิน ๒๐ คน

ได้

ได้ ได้

ได้

ได้

ได้

ได้ ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้
ได้

ได้ ได้

ได้*

ได้ *ขนาดเครื่องจักรไม่

เกิน๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน

๖๑

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้ ได้

๖๒

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องเรือนหรือตบแต่งดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้ ได้

๖๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๓

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๑

ได้

ได้

ได้

๒ ๓
ได้ ได้
ได้ ได้

๗๐

ได้
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องอัดอากาศ หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับ
หรือเครื่องถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็น
หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก
แห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้
ในอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับ
ใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

ได้

ได้ ได้

๗๑

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ไฟฟ้า
เครื่องยนต์ไฟฟ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า
เครื่องสับ หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือ จําหน่ายไฟฟ้า
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ได้

ได้

ได้ ได้

ได้ ได้

๗๒

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ ได้
โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น หรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ(วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรทัศน์หรือโทรเลขที่มีสายหรือไม่มีสาย
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง
(Semi-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor
Devicess) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดคงที่
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fxrd or Variable Electronic Capacitors or
Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหลอดเอกซเรย์และรวมถึงการการผลิตผลิตอุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ได้

ได้

๗๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้

๖๕

๘๐

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหันและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือ
เครื่องกังหันดังกล่าว

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยานและรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๒

๓

ได้ ได้

ได้

ได้

ได้

ได้ ได้

ได้

ได้

ได้

ได้ ได้

ได้

ได้ ได้

ได้

หมายเหตุ

๔

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ลําดับที่
๘๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

๙๘

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

บริเวณที่ ๕

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๑

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ
หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ
(Stencils)

๙๐

บริเวณที่ ๑
โรงงานจําพวกที่

ได้

โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําบริสุทธ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุสาหกรรม
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้ ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม
พรม หรือขนสัตว์

ได้

ได้

ลําดับที่
หมายถึง
ได้
หมายถึง
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง
ได้*
หมายถึง

ได้ ได้

ได้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว

หมายเหตุ

ได้

ได้ ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้ ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้ ได้

ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

หมายเหตุ

