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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  และนายอําเภอหาดใหญ่  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าข้ามอําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้   
ด้านเหนือ  จดเส้นตรงที่จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจากถนน 

ไม่ปรากฏช่ือ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  
๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑   
ที่บริเวณห่างจากซอยแม่เตย  ๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  ทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ฟากตะวันตก  
และตะวันออก  และแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้าม  ด้านเหนือ   

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางหลวงชนบท   
สข.  ๓๐๓๑  และแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  ด้านเหนือ   

ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก
ทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศใต้  ตามแนว
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ถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  เป็นระยะ  ๓,๔๗๐  เมตร  และเส้นขนานระยะ  ๕๑๕  เมตร   
กับเส้นตรงที่ลากจาก  จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏช่ือ  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๗  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะประมาณ  ๖๑๐  
เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑   
ที่บริเวณห่างจากซอยแม่เตย  ๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
ทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร 

ด้านตะวันตก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  ด้านตะวันตก  และ 
ถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (หาดใหญ่ - สงขลา)  ฟากใต้ 
ด้านตะวันออก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  ด้านตะวันตก 
ด้านใต้   จดเส้นตรงที่จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจาก

ถนนไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวง
ชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ที่บริเวณห่างจากซอยแม่เตย  ๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร 

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันออก  เส้นตรงที่ลากจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ระยะ
ประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ถนนไม่ปรากฏช่ือ  
ฟากตะวันออก  และเส้นตรงที่ลากจากถนนไม่ปรากฏชื่อไปทางทิศเหนือระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  
บรรจบเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๗  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

ทั้งนี้  ยกเว้นวัดแม่เตย  โรงเรียนอนุบาลแม่เตย  และโรงเรียนวัดแม่เตย 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้   
ด้านเหนือ  จดเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจาก

ทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 
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ถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏช่ือ  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑   
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร 

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  และเส้นตรงที่ลากต่อจากถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ  ไปทางทิศเหนือระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับเส้นตรงที่ลากจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ระยะประมาณ  
๑,๖๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร   

ด้านใต้   จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากเหนือและเส้นตรงที่ลากต่อจากถนน
ไม่ปรากฏช่ือไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร  บรรจบถนนซอยแม่เตย  ๕ 

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันออก  สถานีจ่ายน้ําน้อย  
การประปาสงขลา  และวัดโคกสูงภัทธิยาราม 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  ด้านตะวันตก  เส้นขนาน

ระยะ  ๕๑๕  เมตร  กับเส้นตรงที่จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ที่บริเวณห่างจากถนน 
ไม่ปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบทางหลวงชนบท  
สข.  ๓๐๓๑  ที่บริเวณห่างจากซอยแม่เตย  ๕  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ไปทางทิศใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  เส้นตั้งฉากกับถนนทางหลวงชนบท  
สข.  ๓๐๓๑  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๗  ไปทางทิศใต้  ตามแนวถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  เป็นระยะ  ๓,๔๗๐  เมตร  
เส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๓๑  และแนวเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าข้าม  ด้านตะวันออก 

ด้านตะวันออก แนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  ด้านตะวันออก  
ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  สข.  ๓๐๐๕   
ด้านตะวันตก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม  ด้านตะวันตก 
ทั้งนี้  ยกเว้นวัดท่าข้าม  ศูนย์บริการสังคมวัดท่าข้าม  โรงเรียนวัดหินเกล้ียง  และวัดหินเกล้ียง 
ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัด

คุณภาพของเสียรวมของชุมชน 
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(๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๙) สุสานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 

(๑๐) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๑) คลังสินค้า 
(๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก   
(๑๓) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
(๑๔) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
(๑๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๑๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๙) สุสานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑๐) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๑) คลังสินค้า 
(๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
(๑๓) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อแข่งรถ 
(๑๔) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อแข่งม้า 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) อาคารเล้ียงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๙) สุสานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 

(๑๐) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเล้ียงสัตว์ 
(๑๑) คลังสินค้า 
(๑๒) สถานีขนส่งสินค้า 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดคุณภาพของเสียรวม

ของชุมชน  และโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรขั้นต้น   
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๕) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๖) อาคารอยู่อาศัย  ประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้าน 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ห้ามมิให้
บุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ก่อนหรือ
ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียน
การใช้อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิด  หรอืประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  
ข้อ  ๖  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สินธพ  อินทรัตน ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม 




