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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนางรอง

เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลเมืองนางรองโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองนางรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
คณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนางรอง เรื่อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่ตําบลนางรอง ตําบลถนนหัก และตําบลสะเดา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
เว้นแต่บริเวณที่ ๒
“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔
(ถนนโชคชัย - เดชอุดม) ฟากเหนือ
ทิศตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับถนนจันทร์เทพ ฟากตะวันตก
ทิศใต้
จดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย - เดชอุดม) ฟากเหนือ
ทิศตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๑๐๐ เมตร กับถนนจันทร์เทพ ฟากตะวันตก
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ให้ กํ า หนดพื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งนางรอง อํ า เภอนางรอง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลนางรอง ตําบลถนนหักและตําบลสะเดา
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
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(๒) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่ อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนั้นเป็นไปตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องจราจรไม่น้อยกว่า
๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๒๐ เมตรขึ้นไป และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มี
เขตทางเท่ากันหรือมากกว่า
๒. แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยก
ที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
๓. มีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๔. มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่
ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑
๕. มี อั ต ราส่ ว นของพื้ น ที่ ว่ า งที่ จั ด ให้ เ ป็ น สวน หรื อ บริ เ วณปลู ก ต้ น ไม้ หรื อ
การนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๖. มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
โดยวัดจากระยะขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๗. มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทาง
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือริมเขตทางด้านที่ติดแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๘. อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็น
ที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว
๙. มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ
๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร
๑๐. ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหาร ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่ กําหนดตามข้ อ ๔ ห้ามบุคคลใดดั ดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ ๔
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ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วภายในบริเวณที่กําหนดตามข้อ ๔ ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อ ๔
ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีเมืองนางรองเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มาโนช ตันเจริญ
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง

