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เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

บริเวณย่านเมืองเก่า  ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา  อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2535  และมาตรา  ๖๐  (2)  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑0  เทศบาลนครสงขลา  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสงขลาและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา  จึงตราเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  กําหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  บริเวณย่านเมืองเก่า  ในท้องที่
เขตเทศบาลนครสงขลา  อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสงขลา  เร่ือง  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2๕๑๗ 
ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

เทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา”  หมายความว่า  พื้นที่ฝั่งเมืองเก่าบ่อยางบริเวณพื้นที่หลัก   

ตามขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา  อันเป็นบริเวณศูนย์กลางเมืองเก่าที่มีการกระจุกตัวขององค์ประกอบ
เมืองที่สําคัญ  พื้นที่ตามขอบเขต  ดังนี้   

ด้านเหนือ - จดเส้นตรงที่ลากจากเส้นขนานระยะ  30  เมตร  กับก่ึงกลางถนนรองเมือง 
  - เส้นขนานระยะ  30  เมตร  กับก่ึงกลางถนนรองเมือง   
ด้านตะวันออก - จดเส้นขนานระยะ  30  เมตร  กับก่ึงกลางถนนวิเชียรชม 
    - เส้นขนานระยะ  30  เมตร  กับก่ึงกลางถนนสายบุรี 
  - เส้นขนานระยะ  30  เมตร  กับก่ึงกลางถนนไทรบุรี 
ด้านใต้ - จดเส้นขนานระยะ  30  เมตร  กับก่ึงกลางถนนพัทลุง   
  - เส้นตรงที่ลากจากเส้นขนานระยะ  30  เมตร  กับก่ึงกลางถนนพัทลุง 
   จนจดแนวเขตเทศบาลนครสงขลา 
ด้านตะวันตก - จดแนวเขตเทศบาลนครสงขลา 
ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่า  ปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศเทศบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๖ ภายในบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
ดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน  9.50  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด  และความสูงของส่วนที่สูงที่สุดให้มีความสูงไม่เกิน  12  เมตร  ทั้งนี้ให้รวมถึงโครงสร้างสําหรับ
ใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  และ 
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่เป็นอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร   

(2) อาคารที่มีรูปทรงสามเหล่ียม  รูปทรงกลม  หรือรูปทรงอิสระ 
(3) อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บสินค้าหรืออาคารที่มีลักษณะ  

ชนิดหรือประเภทที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า   
แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้นที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน  
100  ตารางเมตร 

(4) อาคารหรือสถานที่ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
(5) อาคารเก็บวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  

ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(6) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(7) ประติมากรรมที่เข้าข่ายเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เว้นแต่เป็น

อนุสรณ์สถานของบุคคลสําคัญ  หรือเหตุการณ์สําคัญที่เก่ียวข้องกับเมืองเก่าสงขลา 
(8) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(9) อาคารที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๑0) โรงแรม  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๑1) หอพัก  ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน  1,๐๐๐  ตารางเมตร 

(12) อาคารชุด  ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๑3) อาคารอยู่อาศัย  ห้องแถว  ตึกแถว  บ้านแถว  บ้านแฝด  และอาคารพาณิชย์  เจ้าของเดียวกัน

ที่มีพื้นที่ในหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันเกิน  1,000  ตารางเมตร 
(14) ห้างสรรพสินค้า  หรือตลาดท่ีมีพื้นที่อาคารทุกชั้นของอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(15) อาคารขนาดใหญ่   
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(16) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า  เว้นแต่อาคารแสดงสินค้าที่ส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน   
ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(17) โรงซ่อมหรือโรงพ่นสียานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ทุกชนิดทุกขนาด 
(18) สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน  ๑๐  เตียง 
(19) เพิงหรือแผงลอย 
(20) สถานที่ทํากิจการประเภทร้านเชื่อมหรือกลึงเหล็ก  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  อู่ซ่อมรถยนต์

และกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
(21) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด  และป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า 

ที่มีลักษณะเป็นวัสดุชั่วคราวประเภทพลาสติกหรือไวนีล  สติ๊กเกอร์  ใบปลิว  บริเวณเสาไฟฟ้าหรือพื้นที่
สาธารณะเว้นแต่ 

 (๑) ป้ายที่ใช้บอกชื่อของสถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  ศาสนสถานและต้องมี
ความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน  ๕  ตารางเมตร  การวัดความสูงของป้ายให้วัดจาก
ระดับพื้นดินถึงยอดสูงสุดของป้าย 

 (๒) ป้ายร้านค้าหรือป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวท่ีติดตั้งใต้กันสาดบริเวณหน้าอาคาร   
ให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคาร  โดยให้มีส่วนย่ืนล้ําจากผนังอาคารได้ไม่เกิน  5๐  เซนติเมตร  และมีความสูง
จากพื้นหน้าอาคารนั้น  ไม่น้อยกว่า  2.50  เมตร 

 (3) ป้ายชื่อร้านค้าที่ติดตั้งแนบผนังของอาคารและมีขนาดไม่เกิน  2  ตารางเมตร   
(22) โป๊ะจอดเรือชั่วคราว  รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ทําขึ้นเพื่อใช้สําหรับการทําประมงพื้นบ้าน 
(23) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และโรงงานบําบัดน้ําเสียชุมชน  โดยให้ใช้

พื้นที่ได้ไม่เกินร้อยละ  10  ของที่ดิน 
(24) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามัน  ประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย 

(25) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(26) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(27) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(28) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(29) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอตุสาหกรรม 
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(30) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(31) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
(32) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
ข้อ 7 อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นอํานาจของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาต 
ข้อ 8 ภายในบริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา  ที่กําหนดตามข้อ  5  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้

มีผลใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้และห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารดังกล่าว   

ข้อ 9 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรีนครสงขลา  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมศักดิ์  ตันติเศรณี 

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 




