
 หน้า   ๕๒ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหอไกร 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลหอไกร  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลหอไกร  โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลหอไกรและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา่  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหอไกร  เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตําบลหอไกร  
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า 
(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  พจ.  ๑๓๑๓  (บางมูลนาก 

- ตะพานหิน)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงชนบท  พจ.  ๑๓๑๓  (บางมูลนาก - ตะพานหิน)  บรรจบกับ
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  เป็นระยะ  ๔๗๙  เมตร  ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท  พจ.  ๑๓๑๓  
(บางมูลนาก - ตะพานหิน)  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกร 
กับตําบลบางมูลนาก  ด้านตะวันตก  จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ที่จุดซ่ึง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗   
เป็นระยะ  ๑,๐๐๙  เมตร  ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบลบางมูลนาก  
และจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบลเนินมะกอก  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตําบลหอไกรกับตําบลเนินมะกอก  ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘   
ฟากตะวันออก   

ยกเว้นพื้นที่  โรงเรียนเทศบาล  ๑  บางมูลนาก  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมและวัดบางมูลนาก 
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(๓) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบล 
บางมูลนาก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางมูลนาก  (หลักเขตที่  ๑)   
เป็นระยะ  ๓๒๒  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแนวศูนย์กลางเขตทางรถไฟ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๙  ตัดกับแนวศูนย์กลางเขตทางรถไฟ  เป็นระยะ  ๗๒๐  เมตร  ไปทาง
ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับคลองบุษบงน้อย  (ใต้)  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบล 
บางมูลนาก  (หลักเขตที่  ๒)  ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลหอไกร  เป็นระยะ  ๕๖๗  เมตร  
ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับ  ตําบลเนินมะกอก  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบลบางมูลนาก  ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ตําบลหอไกรกับตําบลบางมูลนาก   

ยกเว้นพื้นที่  ที่สาธารณประโยชน์หนองโพงใหญ่ 
“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า 
(๑) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ที่จุด 

ซ่ึงอยู่ห่างจากคลองส่งน้ํา  ฝ่ังเหนือ  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร  ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันตก  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบล 
เนินมะกอก  ด้านตะวันตก  จดถนนเลียบคลองส่งน้ํา  ฟากตะวันตก 

(๒) พื้นที่ในบริเวณ  ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันตก  ที่จุด
ซ่ึงอยู่ห่างจากคลองส่งน้ํา  ฝ่ังเหนือ  เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับ
คลองบุษบง  (ใต้)  ฝ่ังตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลบางมูลนาก  (หลักเขตที่  ๒)  
ไปตามเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลหอไกร  เป็นระยะ  ๑,๑๖๓  เมตร  ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบลเนินมะกอก  และจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบล 
หอไกรกับตําบลบางมูลนาก  ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบลเนินมะกอก  
และจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหอไกรกับตําบลบางมูลนาก  ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๑๘  ฟากตะวันออก 

ยกเว้นพื้นที่  บริเวณที่  ๑  ที่สาธารณประโยชน์หนองกระทุ่ม  ที่สาธารณประโยชน์หนองโพงใหญ่  
สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก  และการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอบางมูลนาก 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนที่ในเขตเทศบาลตําบลหอไกร  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  

ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้   
 (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดย  

ไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
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 (๒) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง 
 (๓) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 (๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใชก๊้าซ 

 (๕) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใด  ก่อสร้างโรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษ
ต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้  ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีตําบลหอไกรรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ทองคํา  แสงจันทร ์

นายกเทศมนตรีตําบลหอไกร 




