
 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  มาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองจันทบุรี   

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงตราเทศบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 

หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองที่เขตเทศบาล

เมืองจันทบุรี  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ 

ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๓  (ถนนพระยาตรัง)  ตรงแนวเขตเทศบาล 

หลักเขตที่  ๒,๓,๔  และ  ๕  จดจุดแมน้ําจันทบุรีตรงหลักเขตที่  ๖ 

ดานตะวันออก  จดแมน้ําจันทบุรีตรงหลักเขตที่  ๖  ตามแนวเขตเทศบาลดานตะวันออกติดกับ

แมน้ําจันทบุรี  จดจุดตัดสะพานภิญญสาสน 

ดานใต  จดสะพานภิญญสาสน  ไปตามแนวถนนสาธารณะถนนทุงดอนแดง  เชื่อมตอซอยอมร  ๑  

ถนนผังเมือง  ถนนแผนดินทอง  ๑  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๖  (ถนนทาแฉลบ) 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕๓  (ถนนพระยาตรัง)  ตรงแนวเขตเทศบาล

หลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตัดกับแนวถนนโครงการ  ก  เชื่อมตอถนนเทศบาลพัฒนา  ถนนเลียบเนิน  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๖  (ถนนทาแฉลบ)  จดจุดตัดถนนแผนดินทอง  ๑ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณ 

ดานเหนือ  จดสะพานภิญญสาสนไปตามแนวถนนสาธารณะ  ถนนทุงดอนแดงทางทิศใต

เชื่อมตอซอยอมร  ๑  ถนนผังเมือง  ถนนแผนดินทอง  ๑  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๖   

(ถนนทาแฉลบ) 

ดานตะวันออก  จดสะพานภิญญสาสนตามแนวเขตเทศบาลดานตะวันออกติดกับแมน้ําจันทบุรี

เชื่อมตอถนนสาธารณะทางทิศใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๖  (ถนนทาแฉลบ) 

ดานตะวันตก  จดถนนแผนดินทอง  ๑  ตัดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๖  (ถนนทาแฉลบ)  

เชื่อมตอถนนสาธารณะทางทิศใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๔๖  (ถนนทาแฉลบ) 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  

และบริเวณที่  ๒ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ยกเวนโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  

เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ตามประเภทหรือชนิด 

ของโรงงานในลําดับที่  ๘๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยมีขนาดไมเกินโรงงานจําพวกที่  ๒ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไมใชกาซ  

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึง  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  

และสถานที่จําหนายอาคารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๖) สถานที่ เก็บสินคา ซ่ึงเปนที่ เก็บพักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชน 

ทางอุตสาหกรรม 

(๗) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๙) สนามแขงรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือรถที่ใชเคร่ืองจักรกล  เวนแตรถจักรยาน 

(๑๐) สนามยิงปน 

(๑๑) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๑๒) สถานที่กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๑๓) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

(๑๔) คลังสินคา 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ยกเวนโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  

เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ตามประเภทหรือชนิดของ

โรงงานในลําดับที่  ๘๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยมีขนาดไมเกินโรงงานจําพวกที่  ๒ 

(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํ ามันเชื้อ เพลิง   ที่ ไม ใช 

กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึง  สถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) อาคารการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

(๗) สถานที่ เก็บสินคาซ่ึงเปนที่พักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทาง

อุตสาหกรรม 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๘) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 

(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สนามแขงรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือรถที่ใชเคร่ืองจักรกล  เวนแตรถจักรยาน 

(๑๑) สนามยิงปน 

(๑๒) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๑๓) สถานที่กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถอุันตราย 

(๑๔) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ยกเวนโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ  

เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรืออัญมณีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ตามประเภทหรือชนิด 

ของโรงงานในลําดับที่  ๘๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยมีขนาดไมเกินโรงงานจําพวกที่  ๒ 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) อาคารการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๘) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๙) สถานที่กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

(๑๑) คลังสินคา 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕  และ  ๖  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง
หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กําหนดใน 
ขอ  ๔,  ๕  และ  ๖ 

ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕  และ  ๖  กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕  และ  ๖ 

ขอ ๙ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
จักรเพชร  จิตงามสุจริต 

นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 




