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เทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ ่
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลนครหาดใหญ่  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  จึงตราเทศบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่  
อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญตัินี้ 
  “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ด้านเหนือ จดซอย  ๑  กาญจนวนิช  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดซอย  ๔  กาญจนวนิช  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านเหนือ 
  ๑.๒ ด้านเหนือ จดซอย  ๔  กาญจนวนิช  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๖  เมตรกับ  สถานีตํารวจทางหลวง

กองกํากับการ  ๗ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านเหนือ 
  ๑.๓ ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนสาครมงคล  ฟากตะวันตก 
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   ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนสัจจกุล  ฟากใต้  ที่จุดซึ่ง 
ถนนสาครมงคล  บรรจบกับถนนสัจจกุล  ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ  ๑๑๕  เมตร 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนราษฎร์อุทิศ  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนสจัจกุล  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนสาครมงคล  ฟากตะวันออก 
  ๑.๕ ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนโชคสมาน  ๕  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนสัจจกุล  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนราษฎร์อุทิศ  ฟากตะวันออก 
  ๑.๖ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันตก 
   ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลอง  ร.  ๑  ฝั่งตะวันตก  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  

ฟากเหนือ  และสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหาดใหญ่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันตก 
   ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหาดใหญ่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  ๑.๗ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนเลียบคลอง  ร.  ๑  ฝั่งตะวันตก  ฟากตะวันตก

   ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านใต้ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันตก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส  และสถานีไฟฟ้าย่อยหาดใหญ่  การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ๑.๘ ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - สุไหงโก - ลก)  

ฟากตะวันตก 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - สุไหงโก - ลก)  

ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  

ฟากตะวันออก 
  ๑.๙ ด้านเหนือ จดเขตทหาร 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันออก 
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   ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - สุไหงโก - ลก)  
ฟากตะวันออก 

   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันออก 
  ๑.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๓๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

ศรีภูวนารถ  และวัดพุทธิการาม 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  

ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่วัดพุทธิการาม  (ปลักกริมใน)  และสํานักงานการประปาหาดใหญ่   

การประปาส่วนภูมิภาค 
  “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนรัถการ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน

ประธานอุทิศ 
   ด้านตะวันตก จดนิพัทธ์สงเคราะห์  ๕  ฟากตะวันออก 
  ๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนรัถการ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนนิพัทธ์สงเคราะห์  ๕  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดซอย  ๔  นิพัทธ์สงเคราะห์  ๑  ฟากเหนือ 
   ดา้นตะวันตก จดถนนนิพัทธ์สงเคราะห์  ๑  ฟากตะวันออก  และสนามกีฬา

จิรนคร 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่วัดศรีสว่างวงศ์  (วัดเกาะเสือ) 
  ๒.๓ ด้านเหนือ จดถนนรัถการ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนนิพัทธ์สงเคราะห์  ๑  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดซอย  ๔  นิพัทธ์สงเคราะห์  ๑  ฟากเหนือ  ฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครหาดใหญ่   และศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต  ๖  สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย  จังหวัดสงขลา 

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (สามแยกหาดใหญ่ - สงขลา)  
ฟากตะวันออก 

  ๒.๔ ด้านเหนือ จดส่วนทําไม้หาดใหญ่  ฝ่ายทําไม้ภาคตะวันตกและใต้  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  และสถานีตํารวจทางหลวง  กองกํากับการ  ๗ 
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   ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันออก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
   ด้านตะวันตก จดวัดหงส์ประดิษฐาราม  และแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  

ด้านเหนือ 
  ๒.๕ ด้านเหนือ จดถนนสัจจกุล  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดถนนโชคสมาน  ๕  ฟากตะวันตก  และแนวเขตทาง

รถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  ฟากตะวันตก 
   ดา้นใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  

ฟากเหนือ  สํานักงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่  วัดโคกสมานคุณ  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ   
และเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันออก 
  ๒.๖ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านเหนือ 
   ด้านตะวันออก จดซอย  ๒  เพชรเกษม  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนประธานอุทิศ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๓.๑ 
  ๒.๗ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน

ประธานอุทิศ  และสํานักงานทะเบียนรถยนต์และล้อเลื่อน 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก  

และวัดโคกนาว 
   ด้านใต้ จดถนนธรรมนูญวิถี  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน

ราษฎร์ยินดี 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๓.๔ 
  ๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนธรรมนูญวิถี  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศรีภูวนารถ  

วัดคลองเรียน  และโรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดคลองเรียน)   
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน

ราษฎร์ยินดี 
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  ๒.๙ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันตก 
   ด้านตะวันออก จดวัดมหัตตมังคลาราม  (วัดหาดใหญ่ใน)  โรงเรียนเทศบาล  ๕  

(วัดหาดใหญ่ใน)  เส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันตก 
   ด้านตะวันตก จดถนนเลียบคลอง  ร.  ๑  ฝั่งตะวันออก  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๓.๘ 
  ๒.๑๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต้  

และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สมบูรณ์กุลกันยา 
   ด้านตะวันออก จดถนนพลพิชัย  ฟากตะวันตก  ถนนศรีภูวนารถ  ฟากใต้  

สํานักงานการค้าต่างประเทศภาคใต้  อําเภอหาดใหญ่  และวัดพุทธิการาม 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๓๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

ศรีภูวนารถ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองอู่ตะเภา  ฝั่งตะวันออก 
  ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

ศรีภูวนารถ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก  

และวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๑๐  เมตร  กับแนวเขตทางรถไฟสายใต้  

(กรุงเทพฯ - สุไหงโก - ลก)  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดและถนนทุ่งเสา  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  

๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๓.๑๐  และสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
  “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านเหนือ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอย  ๒  

เพชรเกษม 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม) 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางซอย  ๒  

เพชรเกษม 
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  ๓.๒ ด้านเหนือ จดซอย  ๔  นิพัทธ์สงเคราะห์  ๑  ฟากใต้  โรงพยาบาล
หาดใหญ่  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์  ๕  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ถนนประธานอุทิศ 

   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้   จดถนนศุภสารรังสรรค์  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  

ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่โรงเรียนเทศบาล  ๑  สํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย  (สาขาภาคใต้)  และที่ทําการโทรคมนาคมหาดใหญ่ 
  ๓.๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งใต้   
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

ราษฎร์ยินดี 
   ดา้นใต้ จดถนนศุภสารรังสรรค์  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันตก 
  ๓.๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภสาร

รังสรรค์  ถนนประชายินดี  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภสาร
รังสรรค์ 

   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภสาร

รังสรรค์  ถนนประชายินดี  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภสาร
รังสรรค์ 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน
ราษฎร์ยินดี 

  ๓.๕ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ  สํานักงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่  
และสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ่ 

   ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  
ฟากตะวันตก 

   ด้านใต้ จดถนนศรีภูวนารถ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนพลพิชัย  ฟากตะวันออก  โรงเรียนเทศบาล  ๒  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ  และเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองอู่ตะเภา  
ฝั่งตะวันออก 
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  ๓.๖ ด้านเหนือ จดถนนศุภสารรังสรรค์  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๑๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน

ราษฎร์ยินดี  เส้นขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศรีภูวนารถ  โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดคลองเรียน)  
วัดคลองเรียน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 

   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 
ศรีภูวนารถ 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันออก 
  ๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนศุภสารรังสรรค์  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนศรีภูวนารถ  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  

ฟากตะวันออก 
  ๓.๘ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดหาดใหญ่ใน)  และวัดมหัตตมังคลาราม  
(วัดหาดใหญ่ใน) 

   ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สข  ๒๐๑๖  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนเทศาพัฒนา  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดซอย  ๓๗  เพชรเกษม  ฟากตะวันออก  และจดเส้นขนาน

ระยะ  ๘๐  เมตรกับศูนย์กลางซอย  ๓๐  เพชรเกษม 
  ๓.๙ ด้านเหนือ จดถนนศรีภูวนารถ  ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย  ฝั่งตะวันตก  

และถนนทุ่งเสา  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

ศรีภูวนารถ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์)  

ฟากตะวันออก 
  ๓.๑๐ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

โชติวิทยะกุล  ๑ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนโชติวิทยะกุล  ๑  ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
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  “บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
    ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๔๖๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนน 

ศรีภูวนารถ 
   ด้านตะวันออก จดถนนทุ่งเสา  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๑๐  เมตร  

กับแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - สุไหงโก - ลก)  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  
ฟากตะวันตก 

   ด้านใต้  จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ  สุไหงโก - ลก)  
ฟากเหนือ 

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายใต้  (กรุงเทพฯ - สุไหงโก - ลก)  
ฟากตะวันออก 

  “บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านเหนือ 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้านตะวันออก 
   ด้านใต้ จดสถานีวิทยุกระจายเสียง  ว.ป.ถ.  ๕  และวิทยาลัยเทคนิค

หาดใหญ่ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๗  ฟากตะวันออก 
  ๕.๒ พื้นที่บริเวณสองฝั่งคลองเตย  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับคลองเตย 
  ๕.๓ พื้นที่บริเวณสองฝั่งคลองอู่ตะเภา  ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ  ๖  เมตร  กับ 

คลองอู่ตะเภา 
  ๕.๔ สนามกีฬาจิรนคร 
  ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  

ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน 

ปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคาร
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 
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(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๗) อาคารโรงฆ่าสัตว์ 
(๘) อาคารซื้อขายเศษวัสดุ 
(๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 

(๑๐) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๑) คลังสินค้า 
(๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก   
(๑๓) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
(๑๔) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
(๑๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๑๖) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

ของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคาร
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๗) อาคารโรงฆ่าสัตว์ 
(๘) อาคารซื้อขายเศษวัสดุ 
(๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 

(๑๐) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๑) คลังสนิค้า 
(๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก   
(๑๓) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งรถ 
(๑๔) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งม้า 
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ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

ของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคาร
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๗) อาคารโรงฆ่าสัตว์ 
(๘) อาคารซื้อขายเศษวัสดุ 
(๙) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 

(๑๐) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๑) คลังสินค้า 
(๑๒) อาคารสถานีขนส่งสินค้า 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานจําพวกที่  ๒  และจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน 

ปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  อาคารใช้ก๊าซ  และอาคาร
จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) อาคารกําจัดมูลฝอย 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
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(๘) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 

(๑๐) อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(๑๑) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสวนสนุก 
(๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสนามแข่งรถ 
(๑๓) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อสนามแข่งม้า 
(๑๔) อาคารสถาบันการศึกษา 
(๑๕) อาคารโรงพยาบาล 
(๑๖) อาคารสถานบริหารและออกกําลังกาย  และศูนย์สุขภาพ 
(๑๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๘) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๑๙) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณท่ี  ๕.๑  และบริเวณที่  ๕.๔  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐ  ให้ก่อสร้างอาคาร

เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
สําหรับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ก่อสร้างอาคาร 

เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สาธารณประโยชน์  เกษตรกรรม
ด้านการเพาะปลูก  หรือการอยู่อาศัยเท่านั้น  โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทห้องชุด  
อาคารชุด  หอพัก  บ้านแถว  หรือตึกแถว 

สําหรับบริเวณที่  ๕.๒  และบริเวณที่  ๕.๓  ให้ก่อสร้างอาคารเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับ
นันทนาการ  การดํารงรักษาสภาพแหล่งน้ําและคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ  หรือเก่ียวข้องกับ 
การเพาะปลูก  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  
ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ กําหนดตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗   
และข้อ  ๘  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้   
แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ อาคารท่ีได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
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เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ไพร  พัฒโน 

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 




