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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด   

หรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ว่าด้วยกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรอืเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  
อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  (ตอนเล่ียงเมือง)  ฟากใต้  

เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก   
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๑๒ 
   ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ที่จุดซ่ึง

อยู่ห่างจากถนนวงศ์คําปานบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศใต้   
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  ซ่ึงเป็นเส้นตรงบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับ
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ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๒   

  (๒) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยตาดแคน  ๑๒  
ฟากเหนือ  เป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และแนวเส้นตรงซ่ึงบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากวิวิธสุรการ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ระยะ  ๘๕๐  เมตร   

   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดถนนตาดแคน  ฟากตะวันออก 
  (๓) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยตาดแคน  ๑๕  

ฟากเหนือ   
   ด้านตะวันออก จดถนนตาดแคน  ฟากตะวันตก   
   ดา้นใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนตาดแคน  

ฟากตะวันตก  ซ่ึงบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับถนนตาดแคน  ฟากตะวันตก  ซ่ึงบรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 

  (๔) ด้านเหนือ จดแนวเส้นตรงที่เริ่มจากจุดซ่ึงห่างจากถนนวิวิธสุรการ  บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒   
ระยะ  ๗๕๐  เมตร  ซ่ึงบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๙๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอรุณรังษี  ฟากตะวันตก 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๙๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอรุณรังษี  
ฟากตะวันตก   

   ด้านใต้  จดถนนวิวิธสุรการ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 
  (๕) ด้านเหนือ จดถนนวิวิธสุรการ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลมุกดาหาร  โรงซ่อมเครื่องจักรกล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  บ้านพักข้าราชการตํารวจสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  สํานักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร  กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร  กองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  
สํานักงานที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร  สถานี ส่ือสารจังหวัดมุกดาหาร  หอประชุมองค์การบริหาร 
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ส่วนจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองมุกดาหาร   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมุกดาหาร  การประปาส่วนภูมิภาคโรงกรองน้ําจังหวัดมุกดาหาร  และ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันตก 

   ด้านใต้  จดถนนพิทักษ์พนมเขต  ฟากเหนือ  สนามกีฬาจังหวดัมุกดาหาร  
และสวนเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  ๗๒  พรรษา 

   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 
  (๖) ด้านเหนือ จดถนนวิวิธสุรการ  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดถนนพิทักษ์สันติราษฎร์  ฟากตะวันตก  ถนนผดุงนิคมเขต  

ฟากใต้  ถนนสมุทรศักดารักษ์  ฟากตะวันตก  วัดศรีมงคลใต้  และถนนสําราญชายโขงใต้  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดโรงพยาบาลมุกดาหาร  ธนาคารออมสิน  สาขามุกดาหาร  

สํานักงานสาธารณสุขเขตเมือง  (หน่วยกามโรคจังหวัดมุกดาหาร)  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  และ 
ถนนพิทักษ์พนมเขต  ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนแก้วกินรี  ฟากตะวันออก 

  (๗) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะ

ไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันตก  ซ่ึงบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันตก 

  (๘) ด้านเหนือ จดถนนพิทักษ์พนมเขต  ฟากใต้   
   ด้านตะวันออก จดที่ว่าการอําเภอเมืองมุกดาหาร  สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอเมืองมุกดาหาร  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมุกดาหาร  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  กองร้อยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่  ๒๓๔  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่  ๙  สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร  และสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย  ช่อง  ๑๑  จังหวัดมุกดาหาร 

   ด้านใต้  จดซอยเหล่าพัฒนา  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางซอยจงเจริญ  ฟากตะวันตก  ถนนวงค์คําพา  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนคําสายทอง  ฟากตะวันตก  ซ่ึงบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนวงค์คําพา  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนคําสายทอง  ฟากตะวันออก 
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   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  และ
ซอยเรือนจํา  ๑  ฟากตะวันออก 

  (๙) ด้านเหนือ จดถนนพิทักษ์พนมเขต  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนแก้วกินรี  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐   เมตร   กับห้วยแข้  ฝ่ัง เหนือ   

ถนนดํารงมุกดา  ห้วยแข้  ฝ่ังเหนือ  และวัดป่าศิลาวิเวก 
   ด้านตะวันตก จดโรงเรียนมุกดาหาร  ที่ว่าการอําเภอเมืองมุกดาหาร  สํานักงาน

พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองมุกดาหาร  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมุกดาหาร  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๓๔  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่  ๙  สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร  และสถานีเครื่องส่ง
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง  ๑๑  จังหวัดมุกดาหาร  และเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร   
กับห้วยคําสายทอง  ฝ่ังตะวันออก 

  (๑๐) ด้านเหนือ จดโรงเรียนมุกดาลัย  ซอยจันทร์เทพ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสําราญชายโขงใต้  ฟากตะวันตก  และแม่น้ําโขง   

ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยราชบุตร  

ฟากใต้  ซ่ึงเป็นเส้นตรงบรรจบห้วยแข้  ฝ่ังตะวันออก  ถนนสําราญชายโขงใต้  ฝากตะวันตก  และ 
หน่วยปฏิบัติการพิเศษตามลําแม่น้ําโขง  (นปข.) 

   ด้านตะวันตก จดถนนแก้วกินรี  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  
กับถนนดํารงมุกดา  ฟากใต้  คลองร่องปอ  ฝ่ังตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนศรีประเสริฐ  ฟากตะวันตก  ซ่ึงเป็นเส้นตรงบรรจบกับห้วยแข้  ฝ่ังตะวันออก  และห้วยแข้  ฝ่ังตะวันออก 

  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านเหนือ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก  เส้นขนาน

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  ซ่ึงเป็นเส้นตรง
บรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒ 

   ด้านใต้  จดห้วยมุก  ฝ่ังเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านตะวันออก  และห้วยมุก  

ฝ่ังตะวันออก 
  (๒) ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านเหนือ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสําราญชายโขงเหนือ  ฟากตะวันตก 
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   ด้านใต้  จดถนนท่าเรือ  ฟากเหนือ   
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  และ

เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันตก 
  (๓) ด้านเหนือ จดศูนย์สํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร  และศูนย์ฝึกและพัฒนา

อาชีพราษฎรไทย 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ําโขง  ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านใต้  จดงานตํารวจน้ํามุกดาหาร   
   ด้านตะวันตก จดถนนสําราญชายโขงเหนือ  ฟากตะวันออก 
  (๔) ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านตะวันตก 
   ด้านตะวันออก จดห้วยมุก  ฝ่ังตะวันตก 
   ด้านใต้  จดและแนวเส้นตรงซ่ึงบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  

ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนวิวิธสุรการ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ระยะ  ๘๕๐  เมตร   

   ด้านตะวันตก จดถนนตาดแคน  ฟากตะวันออก 
  (๕) ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านตะวันตก  โรงเรียน 

นวมินทราชูทิศอีสาน  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร  อ่างเก็บน้ําห้วยแคน  และวัดนิรมิต 

   ด้านตะวันออก จดถนนตาดแคน  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางซอยตาดแคน  ๑๕  ฟากเหนือ  ซ่ึงบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนตาดแคน  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนตาดแคน   

   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ  การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  และบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)   

   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘  ฟากตะวันออก 
  (๖) ด้านเหนือ จดถนนท่าเรือ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสําราญชายโขงเหนือ  ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร  

และงานตํารวจน้ํามุกดาหาร 
   ด้านใต้  จดหมวดการทางมุกดาหาร  แนวเส้นตรงที่เริ่มจากจุด  ซ่ึงห่างจาก

ถนนวิวิธสุรการ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๒  ระยะ  ๗๕๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๕๙๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอรุณรังษี  ฟากตะวันออก  
ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์  ฟากเหนือ  ถนนผดุงนิคมเขต  ฟากเหนือ  และถนนสําราญชายโขงเหนือ  ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 
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  (๗) ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านตะวันตก   
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านตะวันตก 
  (๘) ด้านเหนือ จดงานตํารวจน้ํามุกดาหาร 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ําโขง  ฝ่ังตะวันตก   
   ด้านใต้  จดวัดศรีมงคลเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสําราญชายโขงเหนือ  ฟากตะวันออก 
  (๙) ด้านเหนือ จดห้วยมุก  ฝ่ังใต้ 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ําโขง  ฝ่ังตะวันตก   
   ด้านใต้  จดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตามลําแม่น้ําโขง  (นปข.) 
   ด้านตะวันตก จดถนนสําราญชายโขงใต้  ฟากตะวันออก 
  (๑๐) ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  ด้านใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะ

ไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒  
ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวัตตก   

   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ  และเรือนจํา
จังหวัดมุกดาหาร 

  (๑๑) ด้านเหนือ จดซอยเรือนจํา  ๑  ฟากใต้  ซอยเหล่าพัฒนา  ฟากใต้  เส้นขนาน
ระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยจงเจริญ  ฟากตะวันออก  ถนนวงค์คําพา  ฟากใต้  เรือนจําจังหวัด
มุกดาหาร  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนคําสายทอง  ฟากตะวันตก  ซ่ึงบรรจบกับ 
เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนวงค์คําพา  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนคําสายทอง  ฟากตะวันออก 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับห้วยคําสายทอง  ฝ่ังตะวันตก  
ซอยทิพย์นาม  ฟากตะวันตก  และห้วยหินตั้ง  ฝ่ังตะวันตก   

   ด้านใต้  จดห้วยหินตั้ง  ฝ่ังเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 
  (๑๒) ด้านเหนือ จดห้วยหินตั้ง  ฝ่ังใต้  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับห้วยหินตั้ง  

ฝ่ังเหนือ  ห้วยแข้  ฝ่ังใต้  วัดป่าศิลาวิเวก  ถนนดํารงมุกดา  ฟากใต้  คลองร่องปอ  ฝ่ังตะวันตก  และเส้นขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนดํารงมุกดาหาร  ฟากใต้   

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับถนนศรีประเสริฐ  ฟากตะวันตก  
ห้วยแข้  ฝ่ังตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับซอยราชบุตร  ฟากใต้  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันตก  และวัดบรรพตมโนรมย์ 
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   ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดห้วยหินตั้ง  ฝ่ังตะวันออก  และแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  

ด้านใต้ 
  (๑๓) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยราชบุตร  ฟากใต้  

ถนนสําราญชายโขงใต้  ฟากตะวันออก  และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขง  (นรข.) 
   ด้านตะวันออก จดแม่น้ําโขง  ฝ่ังตะวันตก   
   ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านใต้ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๓๔  ฟากตะวันออก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๘  ฟากใต้  และแนวเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ด้านใต้ 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวกที่

กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  โดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าช  สถานที่เก็บก๊าชและห้องบรรจุก๊าชตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าช  สถานที่ใช้ก๊าช  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าช 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๕) โรงฆ่าสัตว์ 
(๖) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๗) อาคารซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
(๘) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจําพวก 

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ  โดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าช  สถานที่เก็บก๊าชและห้องบรรจุก๊าชตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าช  สถานที่ใช้ก๊าช  และสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าช 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม  ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕ 
ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร  
ชนิด  หรือ  ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในขอ้  ๔  ข้อ  ๕   

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ 
ตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ 
ออกประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ถาวร  คูณคําตา 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลการเกษตรกรรมอยางใด อยางหนึ่ง หรือ

 หลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได
 (๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช ได
 (๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินคา ได
 (๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได
 (๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได
 (๑๑) การฟกไข โดยใชตูอบ ได

๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ําอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การฆาสัตว ได
 (๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได
 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว หรือกระดูกสัตว ได
 (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได
 (๗) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น ได ได ได

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

 -๑-

ลําดับที่

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พื้นที่บริเวณ

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานมอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทํานมสดใหไรเชื้อ หรือฆาเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส หรือสเตอริไลส ได
๖  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้

 (๒) การถนอมสัตวน้ํา โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยอืกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได
 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนังหรือไขมัน สัตวน้ํา ได
 (๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด สัตวน้ํา ได

๘  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขาไมได ได ได
 (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได

๙  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได
 (๓) การปนหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช ได ได
 (๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได
 (๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

 -๒-
บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําขนมปง หรือขนมเค็ก ได ได ได ได
 (๒) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง ได ได ได ได
 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวานอยางใดอยางหนึ่ง
 หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได
 (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนดหรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได

๑๒  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การทําใบชาแหง หรือใบชาผง ได ได ได
 (๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได ได
 (๓) การทําโกโกผง หรือขนมจากโกโก ได ได ได
 (๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือนมจากช็อกโกเลต ได ได ได
 (๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได
 (๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๓-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
 (๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไม หรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได
 (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต ได ได ได
 (๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

๑๓  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๖) การทําน้ํามันสลัด ได
 (๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได
 (๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได

๑๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได ได
๒๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได
 (๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได
 (๔) การทําน้ําแร ได ได ได

๒๑  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ ได
 (๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได
 (๔) การทํายานัตถุ ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๔-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๒๓  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใชเครื่องนุงหมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอ เปนเครื่องใชในบาน ได ได
 (๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได
 (๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได
 (๔) การตกแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ (ไมมีน้ําเสีย) ได ได ได

๒๔  โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม 
 หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย ได ได ได

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย ซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได ได ได
๒๖  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวนอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การผลิตเชือก ได ได ได
 (๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนอุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๒๘  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา จากผาหนังสัตว ได ได ได ได ได
 ขนสัตวหรือวัสดุอื่น
 (๒) การทําหมวก ได ได ได ได

๓๓  โรงงานผลิตรองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป ได ได ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๕-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๓๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น ที่คลายคลึงกัน ได ได
 (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได ได

๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได
๓๖  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอกอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําภาชนะบรรจุเครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไมและรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได
 (๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทาหรือหุนรองเทาจากไม ได
 (๓) การแกะสลักจากไม ได ได ได ได
 (๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได
 (๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได

๓๗  โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร
 จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

๔๑  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
 (๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได

๕๑  โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คนหรือสัตว ได ได
 (เฉพาะการปะยางรถยนต หรือเปลี่ยนยางรถยนต)

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๖-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๕๒  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใด อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้

 (๑) การทํายางแผนในขั้นตน จากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได
 (๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

๕๕  โรงงานผลิตภัณฑ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว ได ได
๕๘  โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปนี้

 (๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได
๖๑  โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ

 หรืออุปกรณเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได ได ได
๖๒  โรงงานผลิตตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรืออโลหะเปนสวนใหญ

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตงดังกลาว ได ได ได ได
๖๓  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง หรือติดตั้งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได ได
๖๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได
 (๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได
 (๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๗-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต

 หรือเครื่องกังหันดังกลาว ได ได ได
๖๙  โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

 ชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมลูที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ (Digital Equipment
 or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers)
 เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งที่มิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 
 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได

๗๐  โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ หรือกาช เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับ
 ไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล 
 เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวง สําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกชอนของ (Stackers)
 เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวน
 ประกอบ หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๗๑  โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟาหรือเครื่องยนตไฟฟา เครื่อง
 กําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
 เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา ได ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๘-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๒  โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่อง เลนแผนเสียง 

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน) แผนเสียง เทป
 แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน
 เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนํา หรือตัวกึ่งนํา ชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-
 Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ
 เปลี่ยนแปลงได (Fixed or VariableElectronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ
 หลอดฟลูโรสโคปหรือเครื่องหรือหลอดเอ็กซเรยและรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส
 ดังกลาว ได ได ได

๗๕  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมุดหรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได
 (๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได ได

๗๗  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปนี้
 (๒) การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๙-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๗๘  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง สภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได
 (๒) การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

๘๐  โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน หรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ
 หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว ได ได ได

๘๑  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตร หรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
 อยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วดั
 หรือบังคับควบคุม ได ได ได

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได ได
๘๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได
 (๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได
 (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได
 (๕) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือเหรียญอื่น ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๑๐-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได
๘๗  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

 อยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได
 (๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได
 (๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได
 (๔) การทํา รม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะ ตะเกียง หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลอง
 บุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ค ได ได ได
 (๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะ หรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได ได ได ได
 (๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได

๙๐  โรงงานจัดหานํ้า ทํานํ้าใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายนํ้าไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได
๙๑  โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

 (๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได
๙๒  โรงงานหองเย็น ได ได ได
๙๓  โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง ได
๙๔  โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๑๑-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๙๕  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ

 ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได
 (๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอจักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได
 (๓) การพนสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได
 (๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

๙๖  โรงงานซอมนาฬิกาเครื่องวัดเวลาหรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคําทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได
๙๗  โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได
๙๘  โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได
๑๐๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดย

 ไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 (๓) การลงรัก หรือการประดับตกแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได

หมายเหตุ       ลําดับที่                   หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
                        ได                           หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน
                        โรงงานจําพวกที่   หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

บัญชีทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
 -๑๒-

ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

พื้นที่บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่




