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เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติควบคุ มอาคาร (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญั ติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทํ าได้ โดยอาศั ยอํานาจตามบทบั ญญัติ แห่งกฎหมาย และมาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบัญญั ติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลนครสงขลา
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ เทศบั ญญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บตั้ งแต่ วั นถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นต้ นไป
และให้ สิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้ บั งคั บเมื่ อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมเมื องสงขลา
จังหวัดสงขลา ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ในท้องที่ตามข้อ ๓
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดถนนหลังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านเหนือ
จดถนนราชดําเนิน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดที่ดินบริเวณเขาตังกวน และโรงเรียนเทศบาล ๔
ด้านตะวันตก จดสํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๒.๒ ด้านเหนือ
จดสํานักงานประสานงานชายแดนไทย - มาเลเซีย กองกํากับการ ๗
กองบังคับการตํารวจน้ํา ด่านตรวจคนเข้าเมือง อําเภอเมืองสงขลา ศูนย์สื่อสาร ๑๒ กองบังคับการตํารวจสื่อสาร
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา สํานักงานราชพัสดุจังหวัดสงขลา และสํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
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ด้านตะวันออก จดถนนราชดําเนิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดแหลมทราย
ด้านตะวันตก จดถนนแหล่งพระราม ฟากตะวันออก
๒.๓ ด้านเหนือ
จดที่ดินบริเวณเขาน้อย
ด้านตะวันออก จดโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา ที่ว่าการอําเภอเมืองสงขลา สํานักงาน
เทศบาลนครสงขลา และศาลากลางจังหวัดสงขลา
ด้านใต้
จดโรงเรียนวรนารีเฉลิม และถนนปละท่า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนรามวิถี ฟากตะวั นออก และถนนสุขุ ม ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่วัดตีนเมรุศรีสุดาราม และสถานกงกุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนชายเขา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนรามวิ ถี ฟากตะวั น ตก และฝ่ ายอุ ตสาหกรรมพื้ นฐาน
และการเหมืองแร่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ด้านใต้
จดถนนไทรงาม ฟากเหนือ วัดไทรงาม และโรงเรียนวิเชียรชม
ด้านตะวันตก จดถนนแหลมทราย ฟากตะวันออก
๒.๕ ด้านเหนือ
จดวัดแหลมทราย
ด้านตะวันออก จดถนนแหลมทราย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ด้านตะวันตก จดถนนแหล่งพระราม ฟากตะวันออก
๒.๖ ด้านเหนือ
จดแขวงการทางสงขลา วั ด สระเกษ ถนนปละท่ า ฟากใต้
และศาลแขวงสงขลา
ด้านตะวันออก จดถนนราชดําเนิน ฟากตะวันตก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ด้านใต้
จดถนนทะเลหลวง ฟากเหนือ เส้น ขนานระยะ ๗๐๐ เมตร
กับเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่-สงขลา) ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวศูนย์กลาง
ถนนทะเลหลวง
ด้านตะวันตก จดวัดเพชรมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ (อ่อนอุทิศ) วัดชัยมงคล
และที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๒.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนทะเลหลวง
เส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก และถนนทะเลหลวง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดที่ดินของราชการทหารเรือ
ด้านใต้
จดที่ดินของราชการทหารเรือ
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ด้านตะวันตก จดถนนไทรบุรี ฟากตะวันออก เขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา)
ฟากตะวันออก วัดหัวป้อมนอก และโรงเรียนเทศบาล ๕
๒.๘ ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากใต้ ถนนทะเลหลวง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไทรบุรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดวัดหัวป้ อมใน ถนนรามวิ ถี ฟากตะวันออก และถนนไทรบุ รี
ฟากตะวันออก
๒.๙ ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนรามวิถี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนครนอก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนนครนอก ฟากตะวัน ออก และโรงเรี ย นเทศบาล ๑
(ถนนนครนอก)
๒.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนนครนอก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไทรบุ รี ฟากตะวั น ตก วั ด อุ ทั ย และเขตทางรถไฟ
(หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเตาหลวง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนโครงการสาย ก ๑ ตามกฎกระทรวงฉบั บที่ ๓๒๑
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ฟากตะวันออก
๒.๑๑ ด้านตะวันออก จดถนนไทรบุรี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเตาหลวง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดถนนเตาหลวง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไทรบุ รี ฟากตะวั นตก วั ด ศาลาหั วยาง และโรงเรี ย น
เทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง)
ด้านใต้
จดถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก
๒.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนเตาหลวง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไทรบุรี ฟากตะวันตก
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ด้านใต้
จดถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไทรบุรี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไทรบุรี ซอย ๔๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรง ฝั่งเหนือ
๒.๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ฟากตะวันออก
๒.๑๙ ด้านเหนือ
จดสุสานอิสลาม และถนนไทรบุรี ซอย ๔๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไทรบุรี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรงฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก
๒.๒๐ ด้านเหนือ
จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรงฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๓.๑ โรงแรมสมิหลา
จดถนนไทรงาม ฟากใต้
๓.๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา วัดแจ้ง
ถนนรามวิถี ฟากตะวันตก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลเมืองสงขลา วัดดอนแย้ วัดเลียบ
และวัดโพธิ์ปฐมาวาส
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟ ฟากเหนือ
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ด้านตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา ที่ทําการไปรษณีย์สงขลา สํานักงานศุลกากร
ภูมิภาคที่ ๔ กองอํานวยการร่วมรักษาความสงบ จังหวัดสงขลา ส่วนที่ ๑
ทั้ งนี้ ยกเว้ นพื้ นที่ วั ดยางทอง ธนาคารออมสิ น สถานี ดั บเพลิ งเทศบาลนครสงขลา
วัดมัชฌิมาวาส สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา หน่วยตรวจการประมงเขต ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
หน่วยศิลปากรที่ ๙ พิพิธภัณฑ์พระทํามะรงจังหวัดสงขลา
๓.๓ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๓.๔ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตรงที่ ต่ อ ตรงจากเส้ น ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กั บ
แนวศูนย์กลางถนนทะเลหลวง และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนทะเลหลวง
ด้านตะวันออก จดเส้ นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับเขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ สงขลา) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนทะเลหลวง
และเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับแนวศูนย์กลางถนนทะเลหลวง
ด้านตะวันตก จดวัดหัวป้อมนอก เขตทางรถไฟ (หาดใหญ่ - สงขลา) ฟากตะวันออก
และที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านตะวันออก
“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนนครนอก ฟากตะวั นตก และถนนโครงการสาย ก ๑
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเตาหลวง ฟากเหนื อ และเส้ น ขนานระยะ ๖ เมตร
กับคลองสําโรง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา
๔.๒ ด้านเหนือ
จดถนนเตาหลวง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไทรบุ รี ซอย ๑๑ ฟากเหนื อ และเส้ น ขนานระยะ
๖ เมตร กับคลองสําโรง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเตาหลวง ฟากตะวันออก
“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดหลั กเขตเทศบาลนครสงขลา จั งหวั ดสงขลา หลั กเขตที่ ๑
และอ่าวไทย
ด้านตะวันออก จดอ่าวไทย
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรง ฝั่งเหนือ
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ด้านตะวันตก จดถนนชลาทั ศน์ ฟากตะวั น ออก ถนนปละท่ า ฟากเหนื อ
ถนนราชดําเนิน ฟากตะวันออก โรงแรมสมิหรา ถนนราชดําเนิน ฟากเหนือ ศูนย์สื่อสาร ๑๒ กองบังคับการ
ตํารวจสื่อสาร สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ที่ดินของราชการทหารเรือ สํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๔
และทะเลสาบสงขลา
๕.๒ ด้านเหนือ
จดที่ดินของราชการทหารเรือ
ด้านตะวันออก จดถนนแหล่งพระราม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไทรงาม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา
๕.๓ ที่ดินบริเวณเขาน้อย
๕.๔ ที่ดินบริเวณเขาตังกวน
๕.๕ ด้านเหนือ
จดถนนเก้าแสน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรง ฝั่งตะวันตก
จดถนนหลังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ฟากเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก จดโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
๕.๖ ที่ดินในบริเวณเส้นขนานระยะ ๖ เมตร กับคลองสําโรงตลอดแนวคลอง ฝั่งเหนือ
ทั้งนี้ พื้ นที่ บริเวณที่ ๑ บริ เวณที่ ๒ บริ เวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕
ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่ง แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๒) อาคารคลังวัตถุมีพิษและอาคารคลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓) อาคารคลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง
(๔) อาคารบรรจุก๊าซและอาคารเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการและร้านจําหน่ายก๊าซ
(๕) อาคารกําจัดมูลฝอย
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการสาธารณสุ ข หรื อไม่ เป็ นมลพิษต่อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๒) อาคารคลังวัตถุมีพิษและอาคารคลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓) อาคารคลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง
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(๔) อาคารบรรจุก๊าซและอาคารเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการและร้านจําหน่ายก๊าซ
(๕) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด หรือไก่ เพื่อการค้าหรือ
โดยก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) อาคารกําจัดมูลฝอย
(๗) อาคารซื้อขายเศษวัสดุ
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการสาธารณสุ ข หรื อไม่ เป็ นมลพิษต่อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๒) อาคารคลังวัตถุมีพิษและอาคารคลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๓) อาคารคลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง
(๔) อาคารบรรจุก๊าซและอาคารเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่หรืองู เพื่อการค้าหรือ
โดยก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลการเกษตร
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๘) อาคารกําจัดมูลฝอย
(๙) อาคารซื้อขายเศษวัสดุ
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่ ๔ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) อาคารสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชรา
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
ข้อ ๘ ภายในบริ เวณที่ ๕ ให้ ก่ อสร้างอาคารเพื่ อนั นทนาการหรื อเกี่ ยวข้ องกับนั นทนาการ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ 3 ห้ามบุคคลใด ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด
ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้ นที่ที่กําหนดตามข้อ 3 ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญั ตินี้ใช้บังคั บ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือในวันแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการควบคุ มอาคารหรือที่ได้รั บอนุ ญาตตามกฎหมายเฉพาะว่ าด้ วยการนั้น ก่อนวั นที่เทศบัญญัติ นี้
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ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้
ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีนครสงขลา รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมศักดิ์ ตันติเศรณี
นายกเทศมนตรีนครสงขลา
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