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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖๐  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองบางมูลนาก  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองบางมูลนาก  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร  จึงออกเทศบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางมูลนาก  เร่ือง  กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพื้นที่เขตเทศบาล 
เมืองบางมูลนาก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  เม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
ยกเว้นพื้นที่  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  วัดชัยมงคล  โรงเรียนเทศบาล  ๑  บางมูลนาก  

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  วัดบางมูลนาก  ที่สาธารณประโยชน์หนองกระทุ่ม  ที่สาธารณประโยชน์
หนองโพงใหญ่และที่สาธารณประโยชน์หนองโพงเล็ก 

“บริเวณที่๒  ”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านเหนือ  จดถนนสาธารณะ  ไม่ปรากฏชื่อ  ฟากใต้    
   ด้านตะวันออก   จดถนนประเวศน์เหนือสายหลัง  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้     จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก  จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
ยกเว้น  พื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางมูลนาก 
(๒) ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางมูลนาก  กับตําบลเนินมะกอก 
 ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลาง  เขตทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุดซึ่ง

ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗  ตัดกับแนวศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายเหนือ  เป็นระยะทาง  
๑,๑๑๐  เมตร   
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 ด้านตะวันตก  จดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
(๓) ด้านเหนือ  จดถนนนาคเรศน์  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก  จดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้   จดคลองบุษบงน้อย  (ใต้)  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันตก  จดถนนประเทืองถิ่น  ฟากตะวันออก  และจดถนนภูมิบาล  ฟากตะวันออก 
ยกเว้น  พื้นที่ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขบางมูลนาก  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางมูลนาก  

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก  (ราษฎร์อุทิศ)  สวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางมูลนาก  โรงเรียนบางมูลนาก  
(ราษฎร์อุทิศ)  ที่ว่าการอําเภอบางมูลนาก  สํานักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก  ศาลาประชาคมอําเภอบางมูลนาก  
หอประชุมตํารวจ  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางมูลนาก  ชุมสายโทรศัพท์บางมูลนาก  สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบางมูลนาก  และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

(๔) ด้านเหนือ  จด เส้ นตั้ ง ฉ าก กับถนนประ เทื อ งถิ่ น   ที่ จุ ด ซึ่ ง อ ยู่ ห่ า ง จ าก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗  บรรจบกับถนนประเทืองถิ่น  เป็นระยะ  ๘๘๖  เมตร   

 ด้านตะวันออก  จดถนนประเทืองถิ่น  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้   จดคลองบุษบงน้อย  (ใต้)  ฝั่งเหนือ   
 ด้านตะวันตก  จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
ยกเว้นพื้นที่  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก  จดถนนประเทืองถิ่น  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้   จดเส้นตั้งฉากกับถนนประเทืองถิ่น  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๖๗  บรรจบกับถนนประเทืองถิ่น  เป็นระยะ  ๘๘๖  เมตร   
 ด้านตะวันออก  จดแม่น้ําน่าน  ฝั่งตะวันออก 
(๒) ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗  ฟากใต้   
 ด้านตะวันออก  จดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และถนนภูมิบาล  

ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้   จดถนนภูมิบาล  ฟากเหนือ  และถนนนาคเรศน์  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก  จดถนนประเทืองถิ่น  ฟากตะวันออก 
ยกเว้น  พื้นที่วัดชัยมงคล  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดชัยมงคล  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขบางมูลนาก  

และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางมูลนาก  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก  (ราษฎร์อุทิศ)  ที่ว่าการ
อําเภอบางมูลนาก  สํานักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก  ศาลาประชาคมอําเภอบางมูลนาก  หอประชุมตํารวจ  
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางมูลนาก  ชุมสายโทรศัพท์บางมูลนาก  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางมูลนาก  
และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
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ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓  ปรากฏตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้   
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  

ภายในบริเวณเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้ 
  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการ

โดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

   (๒) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง 
   (๓) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
   (๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๕) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการ

โดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

   (๒) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง 
   (๓) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
   (๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

   (๖) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการ

โดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

   (๒) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง 
   (๓) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
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   (๔) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

   (๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า  หรือก่อเหตุรําคาญ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

   (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
   (๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
   (๘) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
   (๙) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการน้ัน  ก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะเปลี่ยนแปลงการอนุญาต  หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้
ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
นิเวศน์  น้อยอ่ํา 

นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก 




