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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ 
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองบัวใหญ่  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงออกเทศบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบัวใหญ่  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  อําเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต้  ด้านตะวันออก  

จดถนนโคกสูง  ๑  ฟากตะวันตกและฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๑๐  
ฟากตะวันตก  เส้นตั้งฉากระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก
ถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๐  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  เป็นระยะ  
๕๐  เมตร  ถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๑  
เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๑๕  ถนนรถไฟ  ๑  ฟากตะวันออก  ชุมสายโทรศัพท์
อําเภอบัวใหญ่  สํานักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และสํานักงาน
สหกรณ์บัวใหญ่  สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จํากัด  และทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ฟากตะวันตก  
ฟากใต้  จดถนนเทศบาล  ๑๕  ฟากเหนือ  และด้านตะวันตกจดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ด้านตะวันตก 

ทั้งนี้  ยกเว้นสํานักงานไฟฟ้าอําเภอบัวใหญ่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(๒) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ด้านเหนือ  โรงพยาบาลบัวใหญ่  

ด้านตะวันออก  จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  ถนนเทศบาล  ๑๒  ฟากตะวันออก  เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ถนนหนองขาม  ๓  ฟากตะวันตกและด้านตะวันตก  จดสระน้ําบ้านหนองขาม  
คลังสินค้าบัวใหญ่  นครราชสีมา  องค์การคลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์  และถนนหนองขาม  ๔   
ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นสุสานบัวใหญ่  
(๓) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต้  และถนนเทศบาล  ๒๐  

ฟากใต้  ด้านตะวันออก  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดถนนโครงการสาย  ง  ๓  
และสาย  ค  ๒  ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  ๓๙๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  
ฟากเหนือ  และด้านตะวันตก  จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากตะวันออก  และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  
ฟากตะวันออก   

ทั้งนี้  ยกเว้นโรงเรียนเทศบาล  ๓  (บ้านหนองม่วง)  สระหน้าฝาย  สระหนองพอง  สระแดง  
(ตลาดน้อย)  หนองม่วง  วัดหนองม่วงบูรพาราม  และที่ก่อสร้างศูนย์ราชการ  

(๔) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนสาย  ก  ๗  ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  ๓๙๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ด้านตะวันออก  จดถนนบัวใหญ่  ๖  ฟากตะวันตก  
และถนนบัวใหญ่  ๓  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดถนนบัวใหญ่  ๔  ฟากเหนือ  และถนนบัวใหญ่  ๗   
ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  และด้านตะวันตก  จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นหนองแห้ว  สระน้ําบ้านหัวหนอง  และวัดบัวใหญ่ 
(๕) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนบัวใหญ่  ๑  ฟากใต้  ถนนบัวใหญ่  ๙  ฟากตะวันออก  

และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้  ด้านตะวันออก  จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  
จดถนนโครงการสาย  ก  ๑๐  ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  ๓๙๒  
(พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ฟากเหนือ  และด้านตะวันตก  จดถนนโครงการสาย  ก  ๑๐  ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  ๓๙๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นวัดหัวหนอง  ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นม.  ๑๘๐๓  น.ส.ล.  
เลขที่  ๘๗๒๖  ที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  นม.  ๑๗๙๙  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๑๕๙   
ที่  นม.  ๑๘๐๐  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๔  ที่  นม.  ๑๘๒๐  น.ส.ล.  เลขที่  ๗๗๕๘  และที่  นม.  ๑๘๐๑  
น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๕ 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒๐๒  ถนนเทศบาล  ๑๒  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต้  
ด้านตะวันออก  จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร   
กับก่ึงกลางถนนนิเวศรัตน์  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๔  ถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดถนนนิเวศรัตน์  ฟากเหนือ  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ  และด้านตะวันตก  จดถนนหนองขาม  ๓  ฟาก
ตะวันออก   
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ทั้งนี้  ยกเว้นสุสานบัวใหญ่  และวัดประชานิมิตร 
(๒) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๒  ฟากใต้  และถนนนิเวศรัตน์  

ฟากใต้  ด้านตะวันออก  จดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่  ถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันตก  
ถนนเพ็ดเฟื้อย  ๓  ฟากใต้  ถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันตก  ถนนเทศบาล  ๒  ฟากใต้  ศาลาประชาคม
อําเภอบัวใหญ่  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบัวใหญ่  ที่ว่าการอําเภอบัวใหญ่  สถานีตํารวจภูธร
อําเภอบัวใหญ่  สํานักงานที่ดินอําเภอบัวใหญ่  และที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขบัวใหญ่  และถนนรถไฟ  ๑  
ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๑๕  เส้นขนานระยะ  
๑๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๑  ถนนเทศบาล  ๑๐  ฟากตะวันออก  และเส้นตั้งฉากระยะ  
๑๕๐  เมตร  กับถนนเทศบาล  ๑๐  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนเทศบาล  ๑  บรรจบกับถนนเทศบาล  ๑๐  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเทศบาล  ๑๐  เป็นระยะ  ๕๐  เมตร  และด้านตะวันตก   
จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๑๐  และถนนโคกสูง  ๑  ฟากเหนือและ 
ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเวน้โรงเรียนเทศบาล  ๒  (สหกรณ์สมทบ)  และพัสดุกองช่าง  เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับก่ึงกลางถนนเทศบาล  ๔  และเส้นขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  
กับก่ึงกลางถนนนิเวศรัตน์  ด้านตะวันออก  จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  
จดชุมสายโทรศัพท์อําเภอบัวใหญ่  สํานักงานเทศบาลตําบลบัวใหญ่  (หลังเก่า)  ฝ่ายป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย  และสํานักงานสหกรณ์อําเภอบัวใหญ่  สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จํากัด  ถนนรถไฟ  ๑  
ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล  ๒  ฟากเหนือ  ถนนเทศบาล  ๑  ฟากตะวันออก  และถนนเพ็ดเฟื้อย  ๓  
ฟากเหนือ  และดา้นตะวันตก  จดถนนเทศบาล  ๙  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นสระแดง  สวนสาธารณะ  สระใหญ่  และสํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ่ 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ด้านเหนือ  

ด้านตะวันออก  จดถนนหนองขาม  ๔  ฟากตะวันตก  และคลังสินค้าบัวใหญ่  นครราชสีมา  องค์การ
คลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์  และด้านใต้  จดทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๒๐๒  ฟากเหนือ 

“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
(๑) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลเมืองใหญ่  ด้านเหนือ  ด้านตะวันออก  จดเขต

เทศบาลเมืองบัวใหญ่  ด้านตะวันออก  และสระหนองหัวลิง  ด้านใต้  จดถนนโครงการสาย  ง  ๓   
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  ๓๙๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ฟากเหนือ  
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล  ๒๐  ฟากเหนือ  และด้านตะวันตก   
จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก   

(๒) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนเทศบาล  ๑๕  ฟากใต้  ด้านตะวันออก  จดทางรถไฟ 
สายแก่งคอย - บัวใหญ่  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดทางรถไฟสายแก่งคอย - บัวใหญ่  ฟากเหนือ  และ 
ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ฟากตะวันตก 



 หน้า   ๑๐๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๓) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดทางรถไฟสายแก่งคอย - บัวใหญ่  ฟากใต้  ด้านตะวันออก  
จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดเขตเทศบาลตําบลบัวใหญ่  ด้านใต้   
และด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ด้านตะวันตก 

(๔) พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ  จดถนนโครงการสาย  ค  ๒  และ  ง  ๓  ตามกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับที่  ๓๙๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ฟากใต้  ด้านตะวันออก  
จดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ด้านตะวันออก  ด้านใต้  จดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ด้านใต้  และ 
ด้านตะวันตก  จดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  ยกเว้นอ่างเก็บน้ําประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่  (อ่างเก็บน้ําบึงบัวหลวง)  บึงบัวใหญ่  สระเพรง  
หนองแห้ว  สระน้ําบ้านหัวหนอง  โรงเรียนบัวใหญ่  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (บ้านบัวใหญ่)  วัดบัวใหญ่   
วัดหัวหนอง  ที่ดินราชพัสดุเลขที่  ๘๐๐๓  ที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  นม.  ๑๘๐๓  
น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๖  ที่  นม.  ๑๗๙๙  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๑๕๙  ที่  นม.  ๑๘๐๐  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๔  
ที่  นม.  ๑๘๒๐  น.ส.ล.  เลขที่  ๗๗๕๘  และที่  นม.  ๑๘๐๑  น.ส.ล.  เลขที่  ๘๗๒๕  บริเวณที่  ๑.๔  
และบริเวณที่  ๑.๕ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานี  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 



 หน้า   ๑๐๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๔) อาคารที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) โรงกําจัดมูลฝอย 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๘) โรงซ้ือขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงเด็ก 
(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้  
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 



 หน้า   ๑๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว   
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ห้ามมิให้

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

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  
ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง
หรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด 
ในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม 
เทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
นิพนธ์  ล้ิมวงศ์ยตุ ิ

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ 




