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เทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภทในทองที่เขตเทศบาลนครยะลา 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

ดวยกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายผังเมือง  ซ่ึงใชบังคับผังเมืองสําหรับในเขต

เทศบาลนครยะลาดวยนั้น  ไดหมดอายุการใชบังคับและอยูระหวางการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

ผังเมือง  และโดยที่กฎหมายควบคุมอาคารบัญญัติใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น

เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  การปองกันอัคคีภัย  การสาธารณสุข  การรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร   

โดยกําหนดประเภท  ลักษณะ  แบบ  รูปทรง  สัดสวน  ขนาด  เนื้อที่  และที่ต้ังอาคาร  รวมทั้งบริเวณ

หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๙  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  มาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปน

พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

เทศบาลนครยะลา  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครยะลา  และผูวาราชการจังหวัดยะลา  จึงตรา

เทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี ้เรียกวา   “เทศบัญญัติเทศบาลนครยะลา   เ รื่อง   กําหนดบริเวณ 

หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาล

นครยะลา  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
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ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่มีผลใชบังคับผังเมืองสําหรับในเขตเทศบาลนครยะลา 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เขตเทศบาลนครยะลา”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณที่มีรายการดังตอไปนี้ 
หลักเขตที่  ๑  ต้ังอยูริมแมน้ําปตตานีฝงตะวันออก  ตรงปากคลองแบเมาะ  ที่เสนแบงเขต

จังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานี 
ดานเหนือ 
จากหลักเขตที่  ๑  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานี  ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ผานถนนสิโรรส  ถึงหลักเขตที่  ๒  ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยกลางถนนสิโรรส   
ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวเสนต้ังฉากระยะ  ๑๒๐  เมตร    

ดานตะวันออก 
จากหลักเขตที่  ๒  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดยะลากับจังหวัดปตตานี  ไปทาง

ทิศใตถึงหลักเขตที่  ๓  ซ่ึงต้ังอยูปากคลองแบเมาะ 
จากหลักเขตที่  ๓  เปนเสนตรงไปทางทิศใต  ถึงหลักเขตที่  ๔  ซ่ึงต้ังอยูหางจากริมทางรถไฟ

ตรง  กม.  ๑๐๓๙+๑๘๐  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเสนต้ังฉากระยะ  ๔๐  เมตร 
จากหลักเขตที่  ๔  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ถึงหลักเขตที่  ๕  ซ่ึงต้ังอยูริมถนน

ไปหมูบานเบอเสงฟากเหนือหางจากศูนยกลางถนนสุขยางค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนว
เสนต้ังฉากระยะ  ๑๐๐  เมตร   

จากหลักเขตที่  ๕  เปนเสนขนานกับถนนสุขยางค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่  ๖  
ซ่ึงต้ังอยูหางจากศูนยกลางทางไปอําเภอบันนังสตา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวเสนต้ังฉาก
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  และหางจากศูนยกลางถนนสุขยางค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวเสนต้ังฉาก
ระยะ  ๑๐๐  เมตร   

ดานใตและดานตะวันตก 
จากหลักเขตที่  ๖  เปนเสนขนานกับถนนสุขยางค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและขนานกับ

ถนนสาย  ๑๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๗  ซ่ึงต้ังอยูริมแมน้ําปตตานีฝงตะวันออก
หางจากศูนยกลางหาแยกถนนสาย  ๑๕  กับถนนเวฬุวัน  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ๑๕  ระยะ  
๔๔๐  เมตร  
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จากหลักเขตที่  ๗  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ถึงจุดกึ่งกลางแมน้ําปตตานีหางจาก
ริมแมน้ําปตตานีฝงตะวันออก  ๕๐  เมตร  แลวเปนเสนขนานกับริมแมน้ําปตตานีฝงตะวันออกไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือ  บรรจบกับหลักเขตที่  ๑ 

ทั้งนี้เขตเทศบาลนครยะลาปรากฏตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 
ขอ ๔ ภายในเขตเทศบาลนครยะลา  หามมิใหบุคคลใด  กอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสีย 

รวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย   
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตไดจัดใหมี

มาตรการปองกันการควบคุมปญหามลพิษและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  รวมทั้งปริมาณของมลพิษ
ทางอากาศใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของหนวยงานราชการ 

(๖) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
ขอ ๕ ภายในเขตเทศบาลนครยะลา  หามมิใหบุคคลใดกอสราง  ดัดแปลงอาคารใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔   
ขอ ๖ อาคารที่มีอยูแลวในเขตเทศบาลนครยะลา  กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามมิใหบุคคลใดกอสรางดัดแปลงอาคารใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔   

ขอ ๗ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลงอาคาร  ใชหรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น  
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญติันี้ไมได 
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ขอ ๘ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๙ ใหนายกเทศมนตรีนครยะลารักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และมีอํานาจออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พงษศักด์ิ  ย่ิงชนมเจริญ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา 




