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เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย 
เร่ือง  กําหนดลักษณะ  แบบ  รูปทรง  ระยะหรือระดับของอาคาร  และบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง 

ร้ือถอน  เคลื่อนยาย  และใช  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดในเขตวงเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๐  (๒)  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และ
มาตรา  ๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  ๓  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เทศบาลนครเชียงราย  โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลนครเชียงราย  และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  จึงตราเทศบัญญัติไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 
หามกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคลื่อนยาย  และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดในเขตเมืองเกา  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่น  ๆ  ในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในเทศบัญญัติ  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เขตวงเมือง”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือจดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางถนนไกรสรสิทธิ์  และถนนสิงหไคล  ดานตะวันออกจดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน  ดานใตจดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนประตูเชียงใหม  
ต้ังแต จุดตัด   ถนนวินิจฉัยกุลถึงจุดตัดถนนราชโยธา   กับศูนยกลางถนนบรรพปราการและ 
ถนนพหลโยธิน  ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนวินิจฉัยกุล  ทั้งนี้  
ปรากฏตามแผนที่แนบทายเทศบัญญัตินี้ 

“อาคารแบบลานนาไทยหรือพื้นเมืองภาคเหนือ”  หมายความวา  อาคารที่มีรูปลักษณะ   
โครงหลังคา  หรือสวนของหลังคาเปนหนาจ่ัว  หรือมีแบบหรือรูปทรงสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร 
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เปนสวนประกอบตกแตง  ซ่ึงแสดงลักษณะสถาปตยกรรมลานนาไทย  เปนตนวา  กาแล  จอง  หรือลวดลาย
แกะสลักตกแตงชายคาหนามุข  หรือลูกกรงเฉลียง 

“เขตโบราณสถาน”  หมายความวา  พื้นที่ของอนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช  สะดือเมือง  
สํานักสงฆ  เขตที่วัด  เขตที่ดินของคริสตจักร  เขตที่ดินของมัสยิดหรือสุเหรา  สวนตุงและโคมเชียงราย
เฉลิมพระเกียรติในหลวง  ๗๕  พรรษา  และสถานที่ศักด์ิสิทธิ์อันเปนที่เคารพสักการะของประชาชน  
รวมทั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวจากแนวเขตในระยะ  ๓๐  เมตร 

ขอ ๕ ภายในบริเวณเขตวงเมือง  หามมิใหกอสรางอาคารที่มีความสูงเกินส่ีชั้นหรือเกิน 
สิบสองเมตรหากภายในเขตวงเมืองมีเขตโบราณสถาน  หามมิใหกอสรางอาคารที่มีความสูงเกินหนึ่งชั้น  
หรือเกินหกเมตร  ภายในเขตโบราณสถานนั้น 

ขอ ๖ ใหกําหนดพื้นที่ในเขตวงเมือง  เปนเขตอนุรักษควบคุมการกอสรางอาคารหรือ  
ดัดแปลงอาคาร  ตองมีลักษณะ  แบบ  รูปทรง  ที่ต้ังอาคาร  ซ่ึงมีความเปนเอกลักษณของลานนาไทยหรือ
พื้นเมืองภาคเหนือตามที่กําหนดในขอ  ๔ 

ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในเขตวงเมือง  กอนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับ
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ  ใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามขอ  ๕ 

ขอ ๘ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง  หรือดัดแปลงอาคารกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช
บังคับและยังกอสรางหรือดัดแปลงไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตตอไปได  และเมื่อ
กอสรางหรือดัดแปลงเสร็จแลว  ใหถือวาเปนอาคารที่มีอยูแลว  ตามขอ  ๗ 

ขอ ๙ เทศบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกอาคารดังตอไปนี้ 
  ๑. อาคารของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  ๒. อาคารของสวนราชการทองถิ่น  ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  ๓. อาคารขององคการของรัฐที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ที่ใชในกิจการขององคการ

หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  ๔. โบราณสถาน  วัดวาอาราม  หรืออาคารตาง  ๆ  ที่ใชเพื่อการศาสนา  ซ่ึงมีกฎหมาย

ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
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  ๕. อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ  หรืออาคารที่ทําการของหนวยงาน
ที่ต้ังข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 

  ๖. อาคารที่ทําการสถานฑูตหรืออาคารกงสุลตางประเทศ 
  ๗. อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร  หรืออาคารเพื่อ

ประโยชนเปนการชั่วคราว  ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน 
ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือมีคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วันชัย  จงสุทธนามณ ี

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชเทศบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนครเชียงราย   
จังหวัดเชียงราย  มีศาสนาสถานและโบราณสถานที่สําคัญอันทรงคุณคาทางประวัติศาสตรหลายแหลง   
อีกท้ังยังนับไดวาเปนเมืองทองเที่ยวท่ีสําคัญจังหวัดหนึ่ง  แตโดยท่ีปจจุบันมีสภาพความเจริญในเขตเมือง
ขยายตัวขึ้นทุกขณะมีการกอสรางอาคารบานเรือน  โดยมีลักษณะ  รูปทรง  ระยะและระดับความสูงของอาคาร
แตกตางกันไป  อันมีลักษณะเปนการบดบังศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสภาพธรรมชาติ  ตลอดจนเกิด
มลภาวะแวดลอมเปนพิษซ่ึงสงผลเปนอุปสรรคตอทัศนียภาพและการสงเสริมการทองเที่ยว  ประกอบกับได
เล็งเห็นความเหมาะสมทางดานการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมือง  เพ่ือประโยชนแหงการอนุรักษและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการสงเสริมการทองเที่ยว  จึงจําเปนตอง 
ตราเทศบัญญัตินี้ 
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