
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองนาน 

เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในทองที่เขตเทศบาลเมืองนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

พ.ศ. ... 
____________________ 

 
หลักการ 

กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที ่เขต
เทศบาลเมืองนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  
  

เหตุผล 

 เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองนาน มีเขตพื้นที่เมืองเกานาน ซึ่งไดรับการประกาศเปนเมืองเกาตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที ่ 20 กันยายน 2548 และประกาศคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา       
กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาเพื่อใหเมืองเกานานเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุงเรืองดาน
ศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติตลอดไป ประกอบกับตามแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณ
เมืองเกานานไดกำหนดแผนงานในการใชมาตรการดานกฎหมายควบคุมการใชที่ดินและควบคุมอาคารในเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม  
 ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองนาน มีการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทำใหมีการขยายตัว
ทางดานการกอสรางอาคารเปนจำนวนมาก ปจจุบันพบวามีการกอสรางอาคารที่มีผลกระทบกับองคประกอบของ
เมืองเกา ทำลายบรรยากาศและสภาพแวดลอมของความเปนเมืองเกานาน ซึ่งหากยังไมมีมาตรการในการควบคุม 
อาจทำใหมีการขยายตัวของอาคารดังกลาวเปนวงกวางซึ่งยากตอการควบคุมในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหการกอสราง
อาคารในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนานมีความเหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชนแตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม
ความเปนเมืองเกาที่มีชีวิต เสริมสรางบรรยากาศของความเปนเมืองเกานานใหเปนเมืองแหงภูมิปญญาไดอยาง
ยั่งยืน มีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณลานนาตะวันออก เทศบาลเมืองนานจึงจำเปนตองออกเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ราง) เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงนาน 
เรื่อง  กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลเมืองนาน อำเภอเมืองนาน  จังหวัดนาน 
พ.ศ. …..... 

____________________ 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  26  ประกอบกับมาตรา  37  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยบทบัญญัติของกฎหมายและมาตรา ๖๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510  เทศบาลเมืองนาน 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมอืงนานและผูวาราชการจังหวัดนาน  จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาน    เรื่อง  กำหนดบริเวณหามกอสราง  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เขตเทศบาลเมืองนาน อำเภอเมืองนาน 
จังหวัดนาน  พ.ศ. …. ”   

ขอ   ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ   ๓ บรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศและคำสั่งอ่ืนใดที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับ

เทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  เวนแตเทศบัญญัตินั้น จะมีมาตรการในการควบคุมมากกวาเทศบัญญัตินี้หรือ
ขอบังคบั ระเบียบ ประกาศและคำสั่งอ่ืนๆ ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ 

ขอ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “อาคารแบบพื้นเมืองนานหรืออาคารแบบพื้นเมืองภาคเหนือ” หมายความวา อาคารที่ไดนำเอาคุณคา
และลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรมแบบพื้นเมืองนานหรือแบบพื้นเมืองภาคเหนือในแตละยุคสมัย ดังอาคาร
ตนแบบ ประเภทคุม สถานที่ราชการ วัด ตลาด เรือนรานคาและบานเกาในเขตเมืองเกานาน มาใชในการออกแบบ 
กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ทั้งในดานรูปทรง หลังคา สีอาคาร สวนประดับตกแตง รั้ว กำแพง หรืออื่น ๆ เพ่ือ
สงเสริมคุณคาและบรรยากาศของความเปนเมืองเกานานโดยเนนความเรียบงาย 
 “ดัดแปลง” หมายความวา นอกจากความหมายตาม มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 แลว ใหหมายความรวมถึง การทาสีภายนอกอาคารดวย 

“ บริเวณท่ี ๑” หมายความวา “พื้นที่ใจเมืองนาน” ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา     
กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเกานาน ดังนี้ พื้นที่ในบริเวณระหวาง ดานเหนือ      
เริ่มจากแนวกำแพงดานหลังของคุมเจาราชบุตรลงมาตามแนวกำแพงดานทิศตะวันออกจดถนนมหาพรหมไปทาง
ทิศตะวันออกจดสวนศรีเมือง ลงมาตามถนนสุมนเทวราชจดถนนสุริยพงษบริเวณสะพานกรุงศรีไปทางทิศตะวันตก
ตามถนนสุริยพงษบรรจบถนนอชิตวงศ ลงมาทางทิศใตจดถนนจันทรประโชติ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตจดถนน 
ผากอง ลงมาทางทิศใตจดแนวกำแพงวัดภูมินทรไปทางทิศตะวันตกและขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดดานใต
ถนนของวัดมิ่งเมืองสุดแนวกำแพงวัดมิ่งเมืองดานใตข้ึนไปทางทิศเหนือจดถนนสุริยพงษ ไปทางทิศตะวันตกบรรจบ
ถนนอริยวงศบริเวณสี่แยกโรงเรียนราชานุบาล ขึ้นไปทางทิศเหนือตามถนนอริยวงศบรรจบถนนมหาพรหม ไปทาง
ทิศตะวันออกจนถึงกำแพงวัดหัวขวงขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวกำแพงวัดหัวขวงดานตะวันตกจดแนวกำแพงวัด 



หัวขวงดานเหนือ ไปทางตะวันออกตามแนวกำแพงวัดหัวขวงบรรจบถนนผากอง ขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนว
กำแพงคุมเจาราชบุตร จนบรรจบแนวกำแพงคุมเจาราชบุตรดานเหนือ เนื้อที่รวม 0.18 ตารางกิโลเมตร  

“ บริเวณที่ ๒ ” หมายความวา อาคารที่อยูทั้งสองฝงของถนนในระยะ 20 เมตรโดยดานเหนือเริ่มจาก   
สี่แยกดอนแยงไปทิศตะวันออกตามแนวถนนอนันตวรฤทธิเดช บริเวณแรกไปถึงสี่แยกซึ่งเปนจุดตัดกับถนน     
สุมนเทวราชแลวไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสุมนเทวราชจนถึงสามแยกซึ่งเปนจุดตัดกับถนนสวนตาล บริเวณที่
สองจากแนวถนนอนันตวรฤทธิไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยกโรงเรียนบานดอนศรีเสริมกสิกร แลวไปทางทิศใต
ตามแนวถนนขาหลวงจนถึงสี่แยกสะพานพัฒนาภาคเหนือแลวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนมหาวงศจนถึงสาม
แยกใตสะพานพัฒนาภาคเหนือแลวไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทาลี่จนถึงสี่แยกถนนสายทาลี่แลวไปทาง    
ทิศเหนือตามแนวถนนผากองจนถึงสามแยกประตูทาลี่แลวไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรอบเมืองทิศใตผาน    
สี่แยกลอมเกากวาวไปทางทิศเหนือตามแนวถนนรอบเมืองทิศตะวันตกถึงสามแยกประตูปลองน้ำแลวไปทาง      
ทิศตะวันตกตามแนวถนนมหาวงศจนบรรจบถนนอนันตวรฤทธิเดชไปตามแนวถนนอนันตวรฤทธิเดชจนถึงสี่แยก
ดอนแยงรวมถึงพ้ืนที่โดยรอบของบริเวณที่ 1   

“บริเวณที่ ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในระยะ 20 เมตรรอบนอกจากบริเวณแนวขอบเขตที่ดินที่ราชพัสดุ 
แปลงเลขที่ นน.๕๐๔ (แนวกำแพงเมืองคูเมืองนาน) ที่อยูในเขตเทศบาลเมืองนาน ซึ่งมีพื้นที่บางสวนทับซอนกับ 
“บริเวณที่ ๒” 

“บริเวณที่ 4”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนานทั้งหมด ยกเวนบริเวณที่ ๑  บริเวณที่ ๒
และบริเวณท่ี 3 
 ทั้งนี้ ตามแผนที่แนบทายเทศบัญญัตินี้ 
 ขอ 5 ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิด  หรือบางประเภท ซึ่งมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(ก)  อาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้นหรือ 6 เมตร 

การวัดความสูงของอาคาร สำหรับอาคารท่ีมีหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา หรือทรงปนหยาผสมจั่วใหวัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(ข)  อาคารที่มีพื้นที่วางปราศจากอาคารในแปลงท่ีดินนอยกวารอยละ 50 

(ค)  อาคารที่มิไดเปนอาคารแบบพ้ืนเมืองนานหรืออาคารแบบพื้นเมืองภาคเหนือ 

(ง)  อาคารที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงกลม หรือรูปทรงอิสระ 

(จ)  อาคารที่มีรูปลักษณะโครงหลังคา หรือสวนของหลังคาเปนแบบอ่ืน เวนแต กอสรางหรือดัดแปลงใหมี

รูปทรงไมนอยกวารอยละ 80 ของพ้ืนที่รวมผังโครงหลังคา เปนหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา และทรงปนหยาผสมจั่ว 

โดยมีความลาดชันของหลังคาอยูระหวาง 15-60 องศา และชายคายื่นไมนอยกวา 0.60 เมตร ตลอดจนมีสีของ

หลังคาไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่รวมผังโครงหลังคาเปนสีน้ำตาล น้ำตาลแดง น้ำตาลสม เทา สีของวัสดุ

ธรรมชาติ และมีคาการสะทอนแสงไมเกินรอยละ 30 โดยคำนึงถึงความสอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

ความเปนเมืองเกานานและหามการใชสอยพื้นที่บนหลังคาทุกประเภท เพื่อวางงานระบบอาคาร เชน แท็งกน้ำ 

เครื่องปรับอากาศ เวนแต ไดมีการออกแบบเพ่ือปองกันการทำลายทัศนียภาพของเมืองเกาแลว 



(ฉ) อาคารที่มีสีภายนอกเปนสีอ่ืน เวนแต มีสีไมนอยกวารอยละ 80 ของพ้ืนที่ผนังภายนอกเปนสีน้ำตาล 

ครีม ขาว ขาวนวล เทา ดำ สีของวัสดุธรรมชาติ หรือเฉดสีดิน (สี Earth Tone) หรือสีที่มีสวนผสมของสีน้ำตาลเปน

สวนใหญ และมีคาการสะทอนแสงไมเกิน รอยละ 30 

(ช) อาคารที่มีวัสดุปูพ้ืนที่วางดานหนาอาคารซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคารเปนสีอ่ืน เวนแต มสีีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของพื้นที่เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและ/หรือมีคาการสะทอนแสงไมเกิน

รอยละ 30 

(ซ) รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเกิน 3 เมตร และมีสวนโปรงนอยกวารอยละ 30 และมีสีเปนสีอ่ืน เวนแต มี

สีไมนอยกวารอยละ 80 เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและมีคาการสะทอนแสงไมเกิน

รอยละ 30  

(ฌ) ประติมากรรมท่ีเขาขายเปนสิ่งกอสรางอื่น ๆ เวนแต เปนอนุสรณสถานของบุคคลสำคัญหรือ

เหตุการณสำคัญที่เก่ียวของกับเมืองเกานาน 

(ญ) ปายหรือสิ่งท่ีสรางขึ้นสำหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิด และปายประชาสัมพันธสินคาที่มีลักษณะเปน

วัสดุชั่วคราวประเภทพลาสติกหรือไวนีล สติ๊กเกอร ใบปลิว บริเวณเสาไฟฟาหรือพื้นที่สาธารณะ เวนแต 

 (ญ.1) ปายที่ใชบอกชื่อของสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสนสถาน และตองมีความสูงไม
เกิน 3 เมตร และมีพื้นที่รวมกันไมเกิน 6 ตารางเมตร และมีสีไมขัดกับ (ฉ)  
 (ญ.2) ปายชื่อรานคาท่ีติดตั้งแนบผนังของอาคารและมีขนาดไมเกิน 2 ตารางเมตร และมีสีไมขัดกับ 
(ฉ) 
การกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบริเวณวัดหัวขวง วัดพระธาตุชางค้ำ วัดไผเหลือง  

วัดกูคำ วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมือง วัดภูมินทร กำหนดความสูงของอาคารไมเกิน 6 เมตร และตองมีลักษณะ
สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เวนแต การกอสรางหรือบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุเจดีย 
 ขอ 6 ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิด  หรือบางประเภท ซึ่งมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(ก)  อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร 

การวัดความสูงของอาคาร สำหรับอาคารท่ีมีหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา หรือทรงปนหยาผสมจั่วใหวัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(ข)  อาคารที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงกลม หรือรูปทรงอิสระ 

(ค)  อาคารที่มีรูปลักษณะโครงหลังคา หรือสวนของหลังคาเปนแบบอ่ืน เวนแต กอสรางหรือดัดแปลงใหมี

รูปทรงไมนอยกวารอยละ 80 ของพ้ืนที่รวมผังโครงหลังคา เปนหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา และทรงปนหยาผสมจั่ว 

โดยมีความลาดชันของหลังคาอยูระหวาง 15-60 องศา และชายคายื่นไมนอยกวา 0.60 เมตร ตลอดจนมีสีของ

หลังคาไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่รวมผังโครงหลังคาเปนสีน้ำตาล น้ำตาลแดง น้ำตาลสม เทา สีของวัสดุ

ธรรมชาติ และมีคาการสะทอนแสงไมเกินรอยละ 30 โดยคำนึงถึงความสอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

ความเปนเมืองเกานานและหามการใชสอยพื้นที่บนหลังคาทุกประเภท เพื่อวางงานระบบอาคาร เชน แท็งกน้ำ 

เครื่องปรับอากาศ เวนแต ไดมีการออกแบบเพ่ือปองกันการทำลายทัศนียภาพของเมืองเกาแลว 



(ง) อาคารที่มีสีภายนอกเปนสีอื่น เวนแต มีสีไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่ผนังภายนอกเปนสีน้ำตาล 

ครีม ขาว ขาวนวล เทา ดำ สีของวัสดุธรรมชาติ หรือเฉดสีดิน (สี Earth Tone) หรือสีที่มีสวนผสมของสีน้ำตาลเปน

สวนใหญ และมีคาการสะทอนแสงไมเกิน รอยละ 30 

(จ) อาคารที่มีวัสดุปูพ้ืนที่วางดานหนาอาคารซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคารเปนสีอ่ืน เวนแต มีสีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของพื้นที่เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและ/หรือมีคาการสะทอนแสงไม

เกินรอยละ 30 

(ฉ) รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเกิน 3 เมตร และมีสวนโปรงนอยกวารอยละ 30 และมีสีเปนสีอ่ืน เวนแต มี

สีไมนอยกวารอยละ 80 เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและมีคาการสะทอนแสงไมเกิน

รอยละ 30  

(ช)  ประติมากรรมที่เขาขายเปนสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ เวนแต เปนอนุสรณสถานของบุคคลสำคัญหรือ

เหตุการณสำคัญที่เก่ียวของกับเมืองเกานาน 

(ซ)  ปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนสำหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิด เวนแต 

 (ซ.1) ปายที่ใชบอกชื่อของสถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา ศาสนสถาน และตองมีความสูงไม
เกิน 3 เมตร และมีพื้นที่รวมกันไมเกิน 6 ตารางเมตร และมีสีไมขัดกับ (ง) 

 (ซ.2) ปายรานคา ใหเปนไปตามกฎกระทรวง วาดวยการควบคุมปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนสำหรับติดหรือ
ตั้งปาย ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 และมีสีไมขัดกับ (ง) 

  การกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบริเวณวัดหัวเวียงใต ศาลเจาปุงเถากง วัดมงคล    
วัดมณเฑียร วัดศรีพันตน วัดพญาภู และวัดอภัย กำหนดความสูงของอาคารไมเกิน 9 เมตร และตองมีลักษณะ
สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เวนแต การกอสรางหรือบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุเจดีย 
 ขอ 7 ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
เวนแตเปนการกอสรางอาคารแทนอาคารที่มีอยูเดิมโดยใหดำเนินการไดในกรณีที่เกิดจากสาธารณภัย โดยการ
กอสรางตองมีความสูงและขนาดของอาคารเทาเดิม 
 (ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองนาน พ.ศ.2558 ขอ 13 ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ในบริเวณหมายเลข 7.1 ใหใช ประโยชนที ่ด ินเพื ่อการสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น การอนุรักษโบราณสถาน โบราณคดี หรือสาธารณประโยชนเทานั้น เวน
แตเปนการใชประโยชนที่ดินมากอนโดยชอบดวยกฎหมาย การกอสรางอาคารแทนอาคารที่มีอยูเดิมโดยให
ดำเนินการไดในกรณีที่เกิดจากสาธารณภัย โดยการกอสรางตองมีความสูงและขนาดของอาคารเทาเดิม) 

ขอ 8 ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิด  หรือบางประเภท ซึ่งมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(ก)  อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสำหรับใชในการสงกระแสไฟฟา 

รับสงสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอเก็บน้ำและอาคารที่เปนสัญลักษณทาง

ศาสนา หรือใชเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน โบสถ วิหาร เจดีย เมรุ ฯลฯ โดยไมใชสวนหนึ่งสวนใดของ

อาคารเพ่ือกิจการอื่น 



การวัดความสูงของอาคาร สำหรับอาคารท่ีมีหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา หรือทรงปนหยาผสมจั่วใหวัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(ข)  อาคารที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงกลม หรือรูปทรงอิสระ 

(ค)  อาคารที่มีรูปลักษณะโครงหลังคา หรือสวนของหลังคาเปนแบบอื่น เวนแต กอสรางหรือดัดแปลงใหมี

รูปทรงไมนอยกวารอยละ 70 ของพ้ืนที่รวมผังโครงหลังคา เปนหลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา และทรงปนหยาผสมจั่ว 

โดยมีความลาดชันของหลังคาอยูระหวาง 15-60 องศา และชายคายื่นไมนอยกวา 0.60 เมตร ตลอดจนมีสีของ

หลังคาไมนอยกวารอยละ 70 ของพื้นที่รวมผังโครงหลังคาเปนสีน้ำตาล น้ำตาลแดง น้ำตาลสม เทา สีของวัสดุ

ธรรมชาติ และมีคาการสะทอนแสงไมเกินรอยละ 30 โดยคำนึงถึงความสอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

ความเปนเมืองเกานานและหามการใชสอยพื้นที่บนหลังคาทุกประเภท เพื่อวางงานระบบอาคาร เชน แท็งกน้ำ 

เครื่องปรับอากาศ เวนแต ไดมีการออกแบบเพ่ือปองกันการทำลายทัศนียภาพของเมืองเกาแลว 

(ง) อาคารที่มีสีภายนอกเปนสีอ่ืน เวนแต มีสีไมนอยกวารอยละ 70 ของพ้ืนที่ผนังภายนอกเปนสีน้ำตาล 

ครีม ขาว ขาวนวล เทา ดำ สีของวัสดุธรรมชาติ หรือเฉดสีดิน (สี Earth Tone) หรือสีที่มีสวนผสมของสีน้ำตาลเปน

สวนใหญ และมีคาการสะทอนแสงไมเกิน รอยละ 30 

(จ) อาคารที่มีวัสดุปูพ้ืนที่วางดานหนาอาคารซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคารเปนสีอื่น เวนแต มีสีไมนอยกวา

รอยละ 70 ของพื้นที่เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและ/หรือมีคาการสะทอนแสงไมเกิน

รอยละ 30 

(ฉ) รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเกิน 3 เมตร และมีสวนโปรงนอยกวารอยละ 30 และมีสีเปนสีอ่ืน เวนแต มี

สีไมนอยกวารอยละ 80 เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและมีคาการสะทอนแสงไมเกิน

รอยละ 30  

(ช) ประติมากรรมท่ีเขาขายเปนสิ่งกอสรางอื่น ๆ เวนแต เปนอนุสรณสถานของบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ

สำคัญที่เก่ียวของกับเมืองเกานาน 

การกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือเปลี ่ยนการใชอาคารบริเวณวัดเชียงแข็ง วัดมหาโพธิ ์ วัดน้ำลอม        
วัดสถารศ วัดชางเผือก วัดพระเนตร วัดพระเกิด วัดทาชาง วัดเมืองเล็น วัดอรัญญาวาส โบสถคริสตจักร วัดสวน
ตาลและวัดดอนแกว กำหนดความสูงของอาคารไมเกิน 12 เมตร และตองมีลักษณะสอดคลองกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม เวนแต การกอสรางหรือบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุเจดีย  

ขอ  9  ใหการกอสรางเพื่อการสาธารณูปโภคหรือการสาธารณูปการ  ไดรับการยกเวนไมอยู ภายใต
ขอกำหนด ตามขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของเทศบัญญัตินี้ 
 ขอ  10  อาคารที ่มีอยู แลวกอนวันที ่เทศบัญญัตินี ้มีผลใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม         
เทศบัญญัตินี้และหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดงักลาว เวนแต เปนการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ในลักษณะที่ไมขัดกับอาคารตามที่กำหนดในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8  
 ขอ 11 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ
และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แตจะขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอเทศบัญญัตินี้ไมได 



 ขอ 12  ใหมีคณะกรรมการเพื่อรวบรวมขอมูลปญหาในการปฏิบัติงานและพิจารณาเรื่องราวอันเกี่ยวกับ
การบังคับใชเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 13 ใหนายกเทศมนตรีเมืองนาน  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ 
หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
          ใหไว ณ วันที่........................................... 
        สุรพล  เธียรสูตร 
           นายกเทศมนตรีเมืองนาน 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : -    เหตุผลในการประกาศใชเทศบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองนาน มีเขตพื้นที่เมือง
เกานาน ซึ่งไดรับการประกาศเปนเมืองเกาตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2548 และ
ประกาศคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาเพื่อใหเมืองเกานานเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติตลอดไป ประกอบกับตามแผนแมบท
และผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกานานไดกำหนดแผนงานในการใชมาตรการดานกฎหมาย
ควบคุมการใชที่ดินและควบคุมอาคารในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  
 ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองนาน มีการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทำใหมีการขยายตัว
ทางดานการกอสรางอาคารเปนจำนวนมาก ปจจุบันพบวามีการกอสรางอาคารที่มีผลกระทบกับองคประกอบของ
เมืองเกา ทำลายบรรยากาศและสภาพแวดลอมของความเปนเมืองเกานาน ซึ่งหากยังไมมีมาตรการในการควบคุม 
อาจทำใหมีการขยายตัวของอาคารดังกลาวเปนวงกวางซึ่งยากตอการควบคุมในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหการกอสราง
อาคารในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนานมีความเหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชนแตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม
ความเปนเมืองเกาที่มีชีวิต เสริมสรางบรรยากาศของความเปนเมืองเกานานใหเปนเมืองแหงภูมิปญญาไดอยาง
ยั่งยืน มีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณลานนาตะวันออก เทศบาลเมืองนานจึงจำเปนตองออกเทศบัญญัตินี้ 



 
ตารางเปรียบเทียบขอกำหนดในแตละบริเวณ 
ขอ  5  พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนาน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้เปนบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือ

บางประเภท ดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณท่ี 4 
(ก)  อาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้นหรือ 6 
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)  อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร การกอสรางอาคารหรือสิ ่งกอสรางทุก
ประเภท ยกเวนในกรณีที่เกิดสาธารณภัย
หรืออัคคีภัย สามารถกอสรางอาคารใหม
เพื ่อทดแทนอาคารเดิมได โดยความสูง
และขนาดของอาคารตองไม มากกวา
ความสูงและขนาดท่ีมีอยูเดิม 

 

 (ก)  อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร แต

ไมหมายความรวมถึงโครงสรางสำหรับใช

ในการสงกระแสไฟฟา รับสงสัญญาณวิทยุ 

สัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุก

ชนิด หอเก็บน้ำและอาคารที่เปนสัญลักษณ

ทางศาสนา หรือใชเพื่อประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา เชน โบสถ วิหาร เจดีย เมรุ 

ฯลฯ โดยไมใชสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร

เพ่ือกิจการอ่ืน 

(ข) อาคารที่มีพ้ืนที่วางปราศจากอาคารใน

แปลงที่ดินนอยกวารอยละ 50 

- - 

(ค)  อาคารที่มิไดเปนอาคารแบบพ้ืนเมือง
นานหรืออาคารแบบพ้ืนเมืองภาคเหนือ 

- - 

(ง)  อาคารที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง
กลม หรือรูปทรงอิสระ 

(ข)  อาคารท่ีมีรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง
กลม หรือรูปทรงอิสระ 

(ข)  อาคารท่ีมีรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง
กลม หรือรูปทรงอิสระ 



บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณท่ี 3 บริเวณท่ี 4 
(จ)  อาคารที่มีรูปลักษณะโครงหลังคา หรือ
ส วนของหล ังคาเป นแบบอ ื ่น เว นแต  
กอสรางหรือดัดแปลงใหมีรูปทรงไมนอย
กวารอยละ 80 ของพื ้นที ่รวมผังโครง
หลังคา เปนหลังคาทรงจั ่ว ทรงป นหยา 
และทรงปนหยาผสมจั่ว โดยมีความลาดชัน
ของหลังคาอยูระหวาง 15-60 องศา และ
ชายคาย ื ่น ไม  น  อยกว  า  0 .60 เมตร 
ตลอดจนมีสีของหลังคาไมนอยกวารอยละ 
80 ของพื ้นที ่รวมผังโครงหลังคาเป นสี
น้ำตาล น้ำตาลแดง น้ำตาลสม เทา สีของ
วัสดุธรรมชาติ และมีคาการสะทอนแสงไม
เ ก ินร อยละ 30 โดยคำน ึ งถ ึ งความ
สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ความเปนเมืองเกานานและหามการใชสอย
พื้นที ่บนหลังคาทุกประเภท เพื่อวางงาน
ร ะ บ บ อ า ค า ร  เ ช  น  แ ท ็ ง ก  น้ ำ 
เคร ื ่องปร ับอากาศ เว นแต   ได ม ีการ
อ อก แบ บ เ พ ื ่ อ ป  อ ง ก ั น ก า ร ท ำ ล า ย
ทัศนียภาพของเมืองเกาแลว 

(ค)  อาคารที ่มีร ูปลักษณะโครงหลังคา 
หรือสวนของหลังคาเปนแบบอื่น เวนแต 
กอสรางหรือดัดแปลงใหมีรูปทรงไมนอย
กวารอยละ 80 ของพื ้นที ่รวมผังโครง
หลังคา เปนหลังคาทรงจั ่ว ทรงป นหยา 
และทรงปนหยาผสมจั่ว โดยมีความลาดชัน
ของหลังคาอยูระหวาง 15-60 องศา และ
ชายคาย ื ่น ไม  น  อยกว  า  0 .60 เมตร 
ตลอดจนมีสีของหลังคาไมนอยกวารอยละ 
80 ของพื ้นที ่รวมผังโครงหลังคาเปนสี
น้ำตาล น้ำตาลแดง น้ำตาลสม เทา สีของ
วัสดุธรรมชาติ และมีคาการสะทอนแสงไม
เ ก ินร อยละ 30 โดยคำน ึ งถ ึ งความ
สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ความเปนเมืองเกานานและหามการใชสอย
พื้นที ่บนหลังคาทุกประเภท เพื่อวางงาน
ร ะ บ บ อ า ค า ร  เ ช  น  แ ท ็ ง ก  น้ ำ 
เคร ื ่องปร ับอากาศ เว นแต   ได ม ีการ
อ อก แบ บ เ พ ื ่ อ ป  อ ง ก ั น ก า ร ท ำ ล า ย
ทัศนียภาพของเมืองเกาแลว 

 (ค)  อาคารที่มีรูปลักษณะโครงหลังคา หรือ

สวนของหลังคาเปนแบบอื่น เวนแต กอสราง

หรือดัดแปลงใหมีรูปทรงไมนอยกวารอยละ 

70 ของพ้ืนที่รวมผังโครงหลังคา เปนหลังคา

ทรงจั่ว ทรงปนหยา และทรงปนหยาผสมจั่ว 

โดยมีความลาดชันของหลังคาอยู ระหวาง 

15-60 องศา และชายคายื ่นไมนอยกวา 

0.60 เมตร ตลอดจนมีสีของหลังคาไมนอย

กวารอยละ 70 ของพ้ืนที่รวมผังโครงหลังคา

เปนสีน้ำตาล น้ำตาลแดง น้ำตาลสม เทา สี

ของวัสดุธรรมชาติ และมีคาการสะทอนแสง

ไม  เก ินร อยละ 30 โดยคำน ึงถ ึงความ

สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมความ

เปนเมืองเกานานและหามการใชสอยพื้นที่

บนหลังคาทุกประเภท เพื ่อวางงานระบบ

อาคาร เชน แท็งกน้ำ เครื ่องปรับอากาศ 

เวนแต ไดมีการออกแบบเพื ่อปองกันการ

ทำลายทัศนียภาพของเมืองเกาแลว 

(ฉ)  อาคารที่มีสีภายนอกเปนสีอื่น เวนแต 
มีสีไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่ผนัง
ภายนอกเปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล 
เทา ดำ สีของวัสดุธรรมชาติ หรือเฉดสีดิน 
(สี Earth Tone) หรือสีที่มีสวนผสมของสี
น้ำตาลเปนสวนใหญ และมีคาการสะทอน
แสงไมเกิน รอยละ 30 

(ง)  อาคารที่มีสีภายนอกเปนสีอื่น เวนแต 
มีสีไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่ผนัง
ภายนอกเปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล 
เทา ดำ สีของวัสดุธรรมชาติ หรือเฉดสีดิน 
(สี Earth Tone) หรือสีที่มีสวนผสมของสี
น้ำตาลเปนสวนใหญ และมีคาการสะทอน
แสงไมเกิน รอยละ 30 

 (ง)  อาคารที่มีสีภายนอกเปนสีอ่ืน เวนแต มี

สีไมนอยกวาร อยละ 70 ของพื ้นที ่ผนัง

ภายนอกเปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล 

เทา ดำ สีของวัสดุธรรมชาติ หรือเฉดสีดิน 

(สี Earth Tone) หรือสีที ่มีสวนผสมของสี

น้ำตาลเปนสวนใหญ และมีคาการสะทอน

แสงไมเกิน รอยละ 30 



 

 

 

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 
(ช)  อาคารท่ีมีวัสดุปูพ้ืนที่วางดานหนา
อาคารซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคารเปนสีอ่ืน 
เวนแต มีสีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
พ้ืนที่เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา
สีของวัสดุธรรมชาติและ/หรือมีคาการ
สะทอนแสงไมเกินรอยละ 30 

(จ)  อาคารที่มีวัสดุปูพ้ืนที่วางดานหนา
อาคารซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคารเปนสีอ่ืน 
เวนแต มีสีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
พ้ืนที่เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา
สีของวัสดุธรรมชาติและ/หรือมีคาการ
สะทอนแสงไมเกินรอยละ 30 

 (จ)  อาคารที่มีวัสดุปูพ้ืนที่วางดานหนา
อาคารซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคารเปนสีอ่ืน 
เวนแต มีสีไมนอยกวารอยละ 70 ของพ้ืนที่
เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของ
วัสดุธรรมชาติและ/หรือมีคาการสะทอนแสง
ไมเกินรอยละ 30 

(ซ)  รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเกิน 3 
เมตร และมีสวนโปรงนอยกวารอยละ 30 
และมีสีเปนสีอ่ืน เวนแต มีสีไมนอยกวา
รอยละ 80 เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาว
นวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและมีคาการ
สะทอนแสงไมเกินรอยละ 30  
 

(ฉ)  รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเกิน 3 
เมตร และมสีวนโปรงนอยกวารอยละ 30 
และมีสีเปนสีอ่ืน เวนแต มีสีไมนอยกวา
รอยละ 80 เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาว
นวล เทา สีของวัสดุธรรมชาติและมีคาการ
สะทอนแสงไมเกินรอยละ 30  
 

(ฉ)  รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเกิน 3 เมตร 

และมีสวนโปรงนอยกวารอยละ 30 และมีสี

เปนสีอ่ืน เวนแต มีสีไมนอยกวารอยละ 80 

เปนสีน้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล เทา สีของ

วัสดุธรรมชาติและมีคาการสะทอนแสงไม

เกินรอยละ 30  

(ฌ)  ประติมากรรมที่เขาขายเปน
สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ เวนแต เปนอนุสรณ
สถานของบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ
สำคัญที่เก่ียวของกับเมืองเกานาน 

(ช)  ประติมากรรมที่เขาขายเปน
สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ เวนแต เปนอนุสรณ
สถานของบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ
สำคัญที่เก่ียวของกับเมืองเกานาน 

(ช)  ประติมากรรมที่เขาขายเปนสิ่งกอสราง
อ่ืน ๆ เวนแต เปนอนุสรณสถานของบุคคล
สำคัญหรือเหตุการณสำคัญที่เก่ียวของกับ
เมืองเกานาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณท่ี 3 บริเวณท่ี 4 

(ญ)  ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสำหรับติดหรือ
ตั ้งปายทุกชนิด และปายประชาสัมพันธ
ส ินค าท ี ่ม ีล ักษณะเป นว ัสด ุช ั ่วคราว
ประเภทพลาสติกหรือไวนีล สติ ๊กเกอร 
ใบปล ิว บร ิ เวณเสาไฟฟ าหร ือพ ื ้ นที่
สาธารณะ เวนแต 
(ญ.1)  ป ายท ี ่ใช บอกชื ่อของสถานที่
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสน
สถาน และตองมีความสูงไมเกิน 3 เมตร 
และมีพื้นที่รวมกันไมเกิน 6 ตารางเมตร 
และมีสีไมขัดกับ (ฉ) 
(ญ.2)  ปายชื่อรานคาที่ติดตั้งแนบผนัง
ของอาคารและมีขนาดไมเกิน 2 ตาราง
เมตร และมีสีไมขัดกับ (ฉ) 

(ซ)  ปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนสำหรับติดหรือ
ตั้งปายทุกชนิด เวนแต 
(ซ.1)  ป ายท ี ่ ใช บอกช ื ่อของสถานที่
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสน
สถาน และตองมีความสูงไมเกิน 3 เมตร 
และมีพื้นที ่รวมกันไมเกิน 6 ตารางเมตร 
และมีสีไมขัดกับ (ง) 
(ซ .2 )  ป  ายร านค  า  ให  เป น ไปตาม
กฎกระทรวง วาดวยการควบคุมปายหรือ
สิ่งที่สรางขึ้นสำหรับติดหรือตั ้งปาย ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร     พ.ศ.
2558 และมีสีไมขัดกับบทบัญญัติในขอ 
(ง) 

  - 

การกอสรางอาคาร ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบริเวณ 

วัดหัวขวง  
วัดพระธาตุชางค้ำ  
วัดไผเหลือง วัดกูคำ  
วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมือง  
วัดภูมินทร  

กำหนดความสูงของอาคารไมเกิน 6 เมตร 
และตองมีลักษณะสอดคลองกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม เวนแต การกอสรางหรือ
บูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุเจดีย 
 

การกอสรางอาคาร ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบริเวณ 

วัดหัวเวียงใต  
ศาลเจาปุงเถากง  
วัดมงคล  
วัดมณเฑียร  
วัดศรีพันตน  
วัดพญาภู และวัดอภัย  

กำหนดความสูงของอาคารไมเกิน 9 เมตร 
และตองมีลักษณะสอดคลองกลมกลนืกับ
สภาพแวดลอม เวนแต การกอสรางหรือ
บูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุเจดีย 

การกอสรางอาคาร ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนการใชอาคารบริเวณ 

วัดเชียงแข็ง    วัดมหาโพธิ์    วัดสถารศ 

วัดน้ำลอม      วัดพระเนตร   วัดทาชาง 

วัดชางเผือก    วัดอรัญญาวาส    

วัดพระเกิด      วัดเมืองเล็น    วัดดอนแกว 

โบสถคริสตจักร และวัดสวนตาล  

กำหนดความสูงของอาคารไมเกิน 12 เมตร 

และตองมีลักษณะสอดคลองกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอม เวนแต การกอสรางหรือ

บูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุเจดีย 



  


