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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเดา 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

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  เทศบาลเมืองสะเดา  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสะเดาและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเดา  เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสะเดา  
จังหวัดสงขลา  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ  จดเส้นตรงตามแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 

ซอยแสงอาทิตย์ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดถนนอิสลามบํารุง  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  ถนนปาดังเบซาร์  

ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลสะเดา  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง

ถนนปาดังเบซาร์  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอิสลามบํารุง  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  และป่าช้าบ้านทุ่ง 

๑.๒ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยแสงอาทิตย์ 
 ด้านตะวันออก จดคลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้  จดซอยแสงอาทิตย์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก   
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๑.๓ ด้านเหนือ  จดซอยแสงอาทิตย์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดคลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์) 
 ด้านใต้  จดถนนพิชัยสงคราม  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดสวนสาธารณะศาลากลางน้ํา  และที่สาธารณประโยชน์ริมคลองท่าพรุ  

และถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก 
๑.๔ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ด้านตะวันออก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๐  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ  เส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์   

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนปาดังเบซาร์เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  
สถานีอนามัยบ้านทับโกบ  กระทรวงสาธารณสุข  และเส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  ฟากตะวันออก 
๑.๕ ด้านเหนือ  จดถนนอิสลามบํารุง  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนท่าพรุวิทยา  ฟากตะวันตก  ถนนสันติวิถี  ฟากเหนือ   

อาคารที่ทําการงานรักษาความสะอาด  สวนสาธารณะเทศบาล  และถนนอนามัย  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้    จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนอิสลามบํารุง  ฟากตะวันออก 
๑.๖ ด้านเหนือ  จดถนนอิสลามบํารุง  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก  และ 

วัดปัจจันตาราม 
 ด้านใต้    จดถนนกําพลอุทิศ  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนโรงเรียนเทศบาล  ๒  (บ้านสะเดา) 
๑.๗ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้  เส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์  ที่จุดซึ่ง

อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนปาดังเบซาร์เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  
และเส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับ
ถนนปาดังเบซาร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์  ที่จุดซึ่งถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๐  
ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๕  ฟากตะวันออก 
๑.๘ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ด้านตะวันออก จดโรงพยาบาลสะเดา 
 ด้านใต้    จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก 
๑.๙ ด้านเหนือ  จดถนนพิชัยสงคราม  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านใต้    จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   

ซึ่งบรรจบกับคลองท่าพรุ  ฝั่งเหนือ  กับจุดซึ่งเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสํานักแต้ว  
บรรจบกับศูนย์กลางถนน  รพช.  สข.  ๔๐๒๓  (สํานักแต้ว - คลองยน) 

 ด้านตะวันตก จดคลองท่าพรุ  ฝั่งตะวันออก  สวนสาธารณะศาลากลางนํ้า  และ 
ที่สาธารณประโยชน์ริมคลองท่าพรุ 

๑.๑๐ ด้านเหนือ  จดถนนพิชัยสงคราม  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดสวนสาธารณะศาลากลางน้ํา  และที่สาธารณประโยชน์ริมคลองท่าพรุ  

คลองท่าพรุ  ฝั่งตะวันตก  และแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  บรรจบกับ
คลองท่าพรุ  ฝั่งเหนือ  กับจุดซึ่งเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสํานักแต้วบรรจบกับ
ศูนย์กลางถนน  รพช.  สข.  ๔๐๒๓  (สํานักแต้ว - คลองยน) 

 ด้านใต้    จดถนน  รพช.  สข.  ๔๐๒๓  (สํานักแต้ว - คลองยน)  ฟากเหนือ  และ
ถนนประชาบํารุง  ฟากเหนือ 

 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากศูนย์กลางถนนรวมไทย  ๒  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  และถนนท่าพรุ  ฟากตะวันออก 

๑.๑๑ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดศาลแป๊ะกง  ถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑  ฟากตะวันตก  เส้นขนานกับ

ศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ที่จุดซึ่งถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑  ฟากตะวันออก  
บรรจบกับถนนรวมไทย  ๒  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนรวมไทย  ๒  
และถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 

 ด้านใต้    จดถนนอิสลามบํารุง  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก   จดถนนอิสลามบํารุง  ฟากตะวันออก 
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๑.๑๒ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนอิสลามบํารุง  ฟากตะวันตกและฟากใต้  และถนนเพชรเกษม  

(ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอิสลามบํารุง  

และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ด้านตะวันตก   จดวัดอมฤตวราราม  (วัดไทรงาม) 
๑.๑๓ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดวัดอมฤตวราราม  (วัดไทรงาม) 
 ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ด้านตะวันตก   จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๗  ฟากตะวันออก 
๑.๑๔ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากศูนย์กลางถนนรวมไทย  ๒  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันออก จดถนนประชาบํารุง  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้    จดถนนสํานักแต้ว  ฟากเหนือ  และป่าช้าสํานักแต้ว 
 ด้านตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก  และ

โรงเรียนสะเดา  “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
๑.๑๕ ด้านเหนือ  จดถนนสํานักแต้ว  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนประชาบํารุง  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาลเมืองสะเดา  

อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านใต้    จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสํานักแต้ว 
 ด้านตะวันตก   จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก   

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  

และสถานีอนามัยบ้านทับโกบ  กระทรวงสาธารณสุข 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง 

ถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนว 
ถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ด้านใต้  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง  

ถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนว 
ถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 
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๒.๒ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง 

ถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๖๐๐  เมตร 

 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  
 ดา้นตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง 

ถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๒  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนว 
ถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

๒.๓ ด้านเหนือ  จดสวนสาธารณะศาลากลางน้ํา  และที่สาธารณประโยชน์ริมคลองท่าพรุ 
 ด้านตะวันออก จดสวนสาธารณะศาลากลางน้ํา  และที่สาธารณประโยชน์ริมคลองท่าพรุ 
 ดา้นใต้  จดถนนพิชัยสงคราม  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนลูกเสือ  ฟากตะวันออก  สํานักงานเทศบาลเมืองสะเดา  และ

ถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก 
๒.๔ ด้านเหนือ  จดโรงเรียนเทศบาล  ๒  (บ้านสะเดา)  และถนนกําพลอุทิศ  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขสะเดา  ชุมสายโทรศัพท์สะเดา   

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่  ๑๒.๒  จังหวัดสงขลา  ที่ว่าการอําเภอสะเดา  สํานักงานเกษตร
อําเภอสะเดา  ห้องสมุดประชาชน  และสถานีตํารวจภูธรสะเดา 

 ด้านใต้  จดสนามกีฬาประชาชนเทศบาลเมืองสะเดา  ถนนภูธรอุทิศ   
ฟากตะวันออก  และร้อย  ตชด.  ที่  ๔๓๗  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๔๓ 

 ด้านตะวันตก จดถนนท่าพรุวิทยา  ฟากตะวันออก   
๒.๕ ด้านเหนือ  จดถนนสันติวิถี  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนท่าพรุวิทยา  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนอนามัย  ฟากตะวันออก 
๒.๖ ด้านเหนือ  จดถนนพิชัยสงคราม  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนท่าพรุ  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๔๕๐  เมตร   

กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์) 
 ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากศูนย์กลางถนนรวมไทย  ๒  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดถนนประชาบํารุง  ฟากตะวันตก  และการประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาสะเดา 
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๒.๗ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  

(ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๔๖๐  เมตร   
กับจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนว 
ถนนรวมไทย  ๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 ด้านใต้  จดถนนรวมไทย  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑  ฟากตะวันออก 
๒.๘ ด้านเหนือ  จดถนนรวมไทย  ๒  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนรวมไทย  ๒ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)   

ที่จดุซึ่งถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑  ฟากตะวันออก  บรรจบกับถนนรวมไทย  ๒  ฟากเหนือ 
๒.๙ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ที่จุดซึ่ง 

ถนนรวมไทย  ๒  ฟากเหนือ  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 
 ด้านตะวันออก จดถนนประชาบํารุง  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง

จากศูนย์กลางถนนรวมไทย  ๒  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ตามแนวถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  เป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ด้านตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านเหนือ  จดธนาคารออมสิน  สาขาสะเดา  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองสะเดา 
 ด้านตะวันออก จดถนนลูกเสือ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดถนนเกษมสุข  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก 
๓.๒ ด้านเหนือ  จดร้อย  ตชด.  ที่  ๔๓๗  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๔๓ 
 ด้านตะวันออก จดถนนภูธรอุทิศ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาล  ๑  (บ้านสะเดา) 
๓.๓ ด้านเหนือ  จดถนนเกษมสุข  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนประชาบํารุง  ฟากตะวันตก 
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 ด้านใต้  จดเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ที่จุดซึ่ง 
ถนนรวมไทย  ๒  ฟากเหนือ  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 

 ด้านตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก 
๓.๔ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจครบวงจรอําเภอสะเดา  ถนนเพชรเกษม  

(ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดถนนรวมไทย  ๒  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  

(ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนปาดังเบซาร์  เป็นระยะ  ๔๖๐  เมตร   
กับจุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนว 
ถนนรวมไทย  ๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ บริษัท  โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา  (๑๙๘๒)  จํากัด   และบริษัท  ถาวรอุตสาหกรรม

ยางแท่ง  จํากัด 
๔.๒ ด้านเหนือ  จดเส้นตรงตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๘ 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์   
๔.๓ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๖  ฟากใต้  และเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  

กับแนวเขตป่าควนโต๊ะดุด  -  ป่าควนทวด  -  ป่าควนสามง่อน 
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลํารางสาธารณะ  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๘ 
“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์ 
 ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๑  

และเส้นตรงตามแนวถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๑ 
 ทิศใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  

อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันตก  จดเส้นตรงตามแนวถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๓  และเส้นขนาน

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๓ 
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“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านตะวันออก จดคลองเล่  ฝั่งตะวันตก 
 ด้านใต้  จดคลองเล่  ฝั่งเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก  และแนวเขตป่าควน

โต๊ะดุด  -  ป่าควนทวด  -  ป่าควนสามง่อน 
๖.๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านตะวันออก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก  ป่าช้าบ้านไพร  

เส้นตรงตามแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยแสงอาทิตย์  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  และป่าช้าบ้านทุ่ง 

 ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสายอิสลามบํารุง  
เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  และโรงพยาบาลสะเดา 

 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๒  ฟากตะวันออก  และคลองเล่  ฝั่งตะวันออก 
๖.๓ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   

และแนวเขตป่าควนโต๊ะดุด  -  ป่าควนทวด  -  ป่าควนสามง่อน  และสถานีอนามัยบ้านทุ่งหลุมพี   
กระทรวงสาธารณสุข 

 ด้านตะวันออก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๘  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ  ถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๐   

ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  และถนนปาดังเบซาร์  
ซอย  ๑๒  ฟากตะวันตก 

 ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๔.๒ 
๖.๔ ด้านเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านใต้  จดถนนพิชัยสงคราม  ฟากเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร  

กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  คลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอยแสงอาทิตย์ 

 ด้านตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก  และ
บริษัท  โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา  (๑๙๘๒)  จํากัด  และบริษัท  ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง  จํากัด 

๖.๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตป่าโต๊ะดุด  -  ป่าควนทวด  -  ป่าควนสามง่อน   
 ด้านตะวันออก จดสุสานเขาเล่  และถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก 
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 ด้านใต้  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากเหนือ  หน่วยสํารวจอุทกวิทยา  กองอุทกวิทยา  
กรมชลประทาน  และสํานักสงฆ์ทุ่งปราบ 

 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๘  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๔.๓ 
๖.๖ ด้านเหนือ  จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๕  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านตะวันตก จดหลักเขตที่  ๖  เทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
๖.๗ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  

เส้นตั้งฉากกับถนนปาดังเบซาร์  ที่จุดซึ่งถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๐  ฟากตะวันตก  บรรจบกับถนนปาดังเบซาร์  
ฟากเหนือ  และถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้ 

 ด้านตะวันออก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๙  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๑๕  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๕ 
๖.๘ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสํานักแต้ว 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านใต้  จดหลักเขตที่  ๔  เทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านตะวันตก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันออก   
ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่บริเวณสุสานหัวเฉียว  ป่าช้าอิสลามบ้านสํานักขาม  และสํานักสงฆ์สันติวราคุณ

บางส่วน 
๖.๙ ด้านเหนือ   จดถนนปาดังเบซาร์  ฟากใต้  สถานีควบคุมการจ่ายไฟสะเดา   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และสถานีไฟฟ้าย่อยสะเดา  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ถนนปาดังเบซาร์  
ซอย  ๗  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนปาดังเบซาร์  วัดอมฤตวราราม  
(วัดไทรงาม)  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนอิสลามบํารุง 

 ด้านตะวันออก จดถนนเพชรเกษม  (ถนนกาญจนวณิชย์)  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้  จดแนวเขตเทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 ด้านตะวันตก จดถนนปาดังเบซาร์  ซอย  ๙  ฟากตะวันออก 
ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๖  

ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภท  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน 

ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) อาคารคลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓) อาคารบรรจุก๊าซ  และอาคารเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคารจําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๔) อาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๕) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๖) อาคารกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภท  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน 

ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) อาคารคลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓) อาคารบรรจุก๊าซ  และอาคารเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคารจําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๔) อาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

เวน้แต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๕) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู   จระเข้  หรือสัตว์ป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) อาคารกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภท  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน 

ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการ
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โดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๒) อาคารคลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๓) อาคารบรรจุก๊าซ  และอาคารเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคารจําหน่ายอาหารที่ใชก๊้าซ 
(๔) อาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๕) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๙) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๒) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภท  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน 

ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิ  

(๒) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๓) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
ข้อ ๙ ภายในบริเวณที่  ๖  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารพาณิชย์ประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 
(๒) อาคารพักอาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๓) อาคารพักอาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
(๔) อาคารพักอาศัย  หรืออาคารพาณิชย์ประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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(๖) โรงงานทุกประเภท  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงาน 
ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการ
โดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

ข้อ ๑๐ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  
ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙   

ข้อ ๑๑ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  
ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อ  ๔   
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙ 

ข้อ ๑๒ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น   
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัด 
ต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเดารักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
สุเมธ  ศศิธร 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา 




