
 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองควนลัง 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองควนลัง  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองควนลัง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองควนลังและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาจึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองควนลัง  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาล 
เมืองควนลัง  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในท้องที่ เทศบาลเมืองควนลัง  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดซอยท่าใหญ่  ฟากตะวันออก 
๑.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากตะวันออก 
๑.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดซอย  ๓๘  เพชรเกษม  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันออก 
๑.๔ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  และ  ๔  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

ฟากตะวันตก 
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 ด้านใต้ จดถนนศรีรัตนะ  ถนนประชาร่วมใจ  คลองนนท์  และทางหลวงชนบท  
รพช.  สข.  ๓๒๙๓  (ถนนบ้านเนินขุมทอง - วัดเกาะ)  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดซอยประชาร่วมใจ  ถนนเฉลิมราษฎร์  ถนนศิษย์วิศาล  และ
คลองต่ําฟากตะวันออก 

๑.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองควนลัง  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงชนบท  รพช.  สข.  ๓๒๙๓  (ถนนบ้านเนินขุมทอง - วัดเกาะ)  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดฟากเหนือของจุดบรรจบระหว่างถนนศิษย์วิศาล  กับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๑๓๕ 
 ด้านตะวันตก จดถนนศิษย์วิศาล  ฟากตะวันออก  และถนนโครงการสาย  ก๑  

ฟากตะวันออก 
๒.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดซอย  ๔๑  เพชรเกษม  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนโครงการสาย  ค๔  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  

๔๐๐  เมตร  กับถนนโครงการสาย  ค๓  ฟากตะวันออก 
๒.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากใต้  และถนนโครงการสาย  ค๒  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข  ๒๐๑๖  หรือถนนบ้านหน้าควน - บ้านพรุ  

ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวนัตก 
 ด้านใต้ จดซอยในสวนพัฒนา  ฟากเหนือ  และฟากเหนือของจุดบรรจบ

ระหว่างถนนชัยชนะสงคราม  กับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕ 
 ด้านตะวันตก จดถนนโครงการสาย  ค๔  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

ฟากตะวันออก 
๓.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนโครงการสาย  ข๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

ฟากตะวันออก 
๓.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนโครงการสาย  ค๓  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนโครงการสาย  ค๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันออก 
๓.๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดถนนโครงการสาย  ข๓  ฟากตะวันตก  และถนนโครงการสาย  ค๓  

ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันออก 
๓.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดถนนโครงการสาย  ค๔  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  

๔๐๐  เมตร  กับถนนโครงการสาย  ค๓  ฟากตะวันออก 
 ด้านใต้ จดถนนโครงการสาย  ก๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนโครงการสาย  ค๓  ฟากตะวันออก 
๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนโครงการสาย  ค๑  ฟากใต้  และถนนโครงการสาย  ก๒  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนโครงการสาย  ค๔  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนโครงการสาย  ค๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนโครงการสาย  ค๓  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดถนนโครงการสาย  ค๑  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ด้านเหนือ จดฟากใต้ของจุดบรรจบระหว่างเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  และถนนศิษย์วิศาล 
 ด้านตะวันออก จดถนนศิษย์วิศาล  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดฟากเหนือของจุดบรรจบระหว่าง  ทางหลวงชนบท  สข.  ๑๐๑๓  

หรือถนนบ้านกลาง - สนามบิน  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕ 
 ด้านตะวันตก จดเสน้ขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

ฟากตะวันออก  และทางหลวงชนบท  สข.  ๑๐๑๓  หรือถนนบ้านกลาง - สนามบิน  ฟากตะวันออก 
๕.๒ ด้านเหนือ จดฟากใต้ของจุดบรรจบระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

กับถนนชัยชนะสงคราม 
 ด้านตะวันออก จดถนนชัยชนะสงคราม  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองวา  ฟากเหนือ  และแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดซอยท่าใหญ่ - หนองขวน  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
๖.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดซอยประชาร่วมใจ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดลําห้วยหนองยาว  ฟากเหนือ  คลองชลประทาน  ฟากเหนือ  

และถนนศรีรัตนะ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดฟากตะวันออกของจุดบรรจบระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  

กับลําห้วยหนองยาว 
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๖.๓ ด้านเหนือ จดคลองสอ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนศิษย์วิศาล  ฟากตะวันตก  ถนนโครงการสาย  ก๑   

ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดฟากเหนือของจุดบรรจบระหว่างทางหลวงชนบท  สข.  ๑๐๑๓  

หรือถนนบ้านกลาง - สนามบิน  กับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๑๐๑๓  หรือถนนบ้านกลาง - สนามบิน  

ฟากตะวันออก 
๖.๔ ด้านเหนือ จดซอยในสวนพัฒนา  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๒๐๑๖  หรือถนนบ้านหน้าควน - บ้านพรุ  

ฟากตะวันออก  และซอย  ๑  ชัยชนะสงคราม  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองวา  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑๓๕  

ฟากตะวันออก  และถนนชัยชนะสงคราม  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๗”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒๘๗  ฟากใต้  ลําห้วยหนองยาว  

ฟากใต้  คลองชลประทาน  ฟากใต้  ถนนศรีรัตนะ  ฟากใต้  และคลองนนท์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองต่ํา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดคลองต่ํา  ฟากเหนือ  และคลองสอ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนบ้านกลาง - สนามบิน  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๘”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๘.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันตก จดซอย  ๓๘  เพชรเกษม  ฟากตะวันออก 
๘.๒ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดซอย  ๔๑  เพชรเกษม  ฟากตะวันออก 
๘.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
 ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลเมืองควนลัง 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สข.  ๒๐๑๖  หรือถนนบ้านหน้าควน - บ้านพรุ  
ฟากตะวันออก  ซอย  ๑  ชัยชนะสงคราม  ฟากตะวันออก  คลองวา  ฟากตะวันออก  และแนวเขต
เทศบาลเมืองควนลัง 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  
บริเวณที่  ๗  และบริเวณที่  ๘  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท้ายเทศบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรข้ันต้น 

 (๒) อาคารหรือสถานที่บรรจุก๊าซและสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๓) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๖) อาคารหรือสถานที่กําจัดมูลฝอย 
 (๗) โรงฆ่าสัตว์  หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 (๘) สถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ  หรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
 (๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่การก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
 (๑๐) อาคารหรือสถานสงเคราะหห์รือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๑) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
 (๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
 (๑๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
 (๑๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
 (๑๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๑๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
 (๑๗) สถานบริการตามกฎหมาย  ว่าด้วยสถานบริการ 
 (๑๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (๑๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรข้ันต้น 

 (๒) อาคารหรือสถานที่บรรจุก๊าซและสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๓) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๖) อาคารหรือสถานที่กําจัดมูลฝอย 
 (๗) โรงฆ่าสัตว์  หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 (๘) อาคารหรือสถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ  หรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
 (๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่การก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
 (๑๐) อาคารหรือสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๑) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
 (๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
 (๑๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
 (๑๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
 (๑๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (๑๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
 (๑๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 (๑๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (๑๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน 
 (๒) อาคารหรือสถานที่บรรจุก๊าซและสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๓) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๖) อาคารหรือสถานที่กําจัดมูลฝอย 
 (๗) โรงฆ่าสัตว์  หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 (๘) อาคารหรือสถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ  หรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
 (๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่การก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
 (๑๐) อาคารหรือสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๑) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
 (๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
 (๑๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
 (๑๔) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
(ง) ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ของชมุชน 
 (๒) อาคารหรือสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามัน  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
 (๓) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เวน้แต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) อาคารหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
 (๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๖) อาคารหรือสถานที่กําจัดมูลฝอย 
 (๗) โรงฆ่าสัตว์  หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 (๘) อาคารหรือสถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ  หรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
 (๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่การก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
 (๑๐) อาคารหรือสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๑) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
 (๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
(จ) ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพ 

ของเสียรวมของชุมชน  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรขั้นต้น 
 (๒) อาคารหรือสถานที่บรรจุก๊าซและสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๓) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๖) อาคารหรือสถานที่กําจัดมูลฝอย 
 (๗) โรงฆ่าสัตว์  หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 (๘) อาคารหรือสถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ  หรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
 (๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่การก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
 (๑๐) อาคารหรือสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๑) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
 (๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
 (๑๓) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
 (๑๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 (๑๕) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (๑๖) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(ฉ) ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพ 

ของเสียรวมของชุมชน  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรขั้นต้น 
 (๒) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 (๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (๕) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
 (๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 (๗) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (๘) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  
(ช) ภายในบริเวณที่  ๗  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน

ปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
การเกษตรข้ันต้น 

 (๒) อาคารหรือสถานที่บรรจุก๊าซและสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๓) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารหรือสถานที่กําจัดมูลฝอย 
 (๕) โรงฆ่าสัตว์  หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จําหน่ายเนื้อสัตว์ 
 (๖) อาคารหรือสถานที่ซื้อขายเศษวสัดุ  หรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
 (๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่ 

การก่อสร้างแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
 (๘) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
 (๙) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
 (๑๐) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
 (๑๑) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
 (๑๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 (๑๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๑๔) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
 (๑๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 (๑๖) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (๑๗) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
(ซ) ภายในบริเวณที่  ๘  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  และโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
การเกษตรข้ันต้น 

 (๒) อาคารหรือสถานที่บรรจุก๊าซและสถานท่ีเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานท่ี
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 (๓) อาคารหรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 (๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 (๖) อาคารหรือสถานที่กําจัดมูลฝอย 
 (๗) อาคารหรือสถานที่ซื้อขายเศษวัสดุ  หรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
 (๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่การก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 
 (๙) อาคารหรือสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๐) คลังสินค้าเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
 (๑๑) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
 (๑๒) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
 (๑๓) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
 (๑๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 (๑๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (๑๖) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
 (๑๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 (๑๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (๑๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้น  ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว  
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ปัญญาธนกร 

นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง 




