
 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  อําเภอเมอืงบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
เทศบาลเมืองบุรีรัมย  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย  และโดยความเห็นชอบของ 
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  
ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญติันี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝงใต  ดานตะวันออกจดแนวเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ดานใตจดแนวเขตถนนจิระฝงเหนือ  ดานตะวันตก 
จดแนวเขตถนนปลัดเมืองฝงตะวันออกจนบรรจบกับถนนนิวาศฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนนิวาศจนบรรจบแนวเขตถนนหนาวัดปา  (วัดปาธรรมธีราราม)  ฝงตะวันออกไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนหนาวัดปา  (วัดปาธรรมธีราราม)  จนบรรจบทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฝงใต 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  
ทั้งนี้ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่ เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู   หรือสัตวปา   
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๖) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย   
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวสัดุ 
(๙) คลังสินคา   

(๑๐) โรงฆาสัตว   
ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ

เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่กําจัดมูลฝอย   
(๕) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
(๖) โรงฆาสัตว  เวนแตเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๔  และขอ  ๕  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง   

ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  เปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  

และขอ  ๕ 

ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใดภายใน

บริเวณดังตอไปนี้ 

(๑) ภายในระยะ  ๒๐  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนจิระ 

(๒) ภายในระยะ  ๒๐  เมตร  จากกึ่งกลางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๙   

(๓) ภายในระยะ  ๒๐  เมตร  จากกึ่งกลางของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๗๔   

(๔) ภายในระยะ  ๑๐  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนบุลําดวน 

(๕) ภายในระยะ  ๑๐  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนนิวาศ 

(๖) ภายในระยะ  ๑๐  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนธานี 

(๗) ภายในระยะ  ๑๐  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนปลัดเมือง 

(๘) ภายในระยะ  ๑๐  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนสุนทรเทพ  ชวงบรรจบถนนนิวาศกับถนนธานี 

(๙) ภายในระยะ  ๑๐  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนหนาสถานีรถไฟ  ชวงบรรจบถนนหนาวัดปา  

(วัดปาธรรมธีราราม)  กับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

(๑๐) ภายในระยะ  ๙  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนสุนทรเทพ  ชวงบรรจบถนนธานีกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๒๑๙ 

(๑๑) ภายในระยะ  ๘  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนอินจันทรณรงค 

(๑๒) ภายในระยะ  ๘  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนหนาสถานีรถไฟ  ชวงบรรจบทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๒๐๗๔  กับถนนหนาวัดปา  (วัดปาธรรมธีราราม) 

(๑๓) ภายในระยะ  ๘  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนหนาวัดปา  (วัดปาธรรมธีราราม) 

(๑๔) ภายในระยะ  ๘  เมตร  จากกึ่งกลางของถนนขาง  ร.พ.ช. 

ขอ ๘ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔  และขอ  ๕  กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร

ดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔  และขอ  ๕ 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๙ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจกรรมนั้น 
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ 
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ 
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ปาลีรัตน  สมานประธาน 

นายกเทศมนตรีเมืองบรีุรัมย 




