
 หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  และนายอําเภอตะพานหิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้” 

“ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  เรื่อง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนใน 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

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

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
(๑) “บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (๑.๑) ด้านเหนือ   จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขต

การปกครองตําบลตะพานหิน  (หลักเขตที่  ๒)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวแม่น้ําน่าน   
เป็นระยะ  ๕๔๓  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวงชนบท  พจ.๔๐๓๔  ฟากตะวันตก  
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลตะพานหินบรรจบกับทางหลวงชนบท  พจ.๔๐๓๔   
เป็นระยะ  ๘๐๐  เมตร   

   ด้านตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  พจ.๔๐๓๔  ฟากตะวันตก   
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลตะพานหิน   
   ด้านตะวันตก   จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 
ยกเว้นพื้นที่โรงเรียนเทศบาล  ๒  และการประปาตะพานหิน  การประปาส่วนภูมิภาค 
 (๑.๒) ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลตะพานหิน   
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   ด้านตะวันออก   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลหนองพยอม   
   ด้านใต้    จดเส้นตั้งฉากกับเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลงิ้วราย  ที่จัดซ่ึง

อยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลตะพานหิน  (หลักเขตที่  ๖)  ไปทางทิศใต้ตามแนวแบ่งเขต 
การปกครองตําบลงิ้วราย  เป็นระยะ  ๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟ  ฟากตะวันออก   
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลตะพานหิน  (หลักเขตที่  ๘)  เป็นระยะ  ๒๑๐  เมตร   

   ด้านตะวันตก   จดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 
ยกเว้นพื้นที่โรงเรียนตะพานหินและวัดสันติพลาราม 
(๒) “บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 ด้านเหนือ    จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลตะพานหิน   
 ด้านตะวันออก    จดถนนตะพานหิน-บางมูลนาก  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้    จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ   
 ด้านตะวันตก    จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 
ยกเว้นพื้นที่วัดหาดแตงโม  และโรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ 
(๓) “บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (๓.๑) ด้านเหนือ   จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขต

การปกครองตําบลตะพานหิน  (หลักเขตที่  ๒)  ไปทางทิศเหนือตามแนวแม่น้ําน่าน  เป็นระยะ  ๑,๙๖๓  เมตร  
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแนวศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขต 
การปกครองตําบลตะพานหิน  (หลักเขตที่  ๓)  ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ   
เป็นระยะ  ๑,๒๑๗  เมตร  จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลงิ้วราย  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากเส้น
แบ่งเขตการปกครองตําบลตะพานหิน  (หลักเขตที่  ๕)  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ตําบลงิ้วรายเป็นระยะ  ๑,๑๒๕  เมตร   

   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลหนองพยอม   
   ด้านใต้    จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลตะพานหิน   
   ด้านตะวันตก  จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก 
ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๓  วัดฉิมพลีวัน  (วัดงิ้วราย)  โรงเรียนวัดฉิมพลีวัน  โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชตะพานหิน  และสวนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙ 
 (๓.๒) ด้านเหนือ   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลตะพานหิน   
   ด้านตะวันออก   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลงิ้วรายกับตําบลหนองพยอม   
   ด้านใต้    จดเส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลงิ้วราย  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก

เส้นแบ่งเขตการปกครองตําบลตะพานหิน  (หลักเขตที่  ๖)  ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขต 
การปกครองตําบลงิ้วราย  เป็นระยะ  ๒,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับ
ศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายเหนือ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๓  
(ทางแยกเข้าท่าเรือตะพานหิน)  บรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  ไปทางทิศใต้  ตามแนวเขตทางรถไฟ
สายเหนือ  เป็นระยะ  ๒,๐๑๓  เมตร  จนบรรจบกับแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออกที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏช่ือ  ไปทางทิศใต้  ตามแนวแม่น้ําน่านเป็นระยะ  ๔๐๙  เมตร   
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   ด้านตะวันตก   จดแม่น้ําน่าน  ฝ่ังตะวันออก  และจดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ  
ฟากตะวันออก 

ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  โรงเรียนตะพานหิน  วัดหนองพยอม  และวัดสันติพลาราม 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ให้กําหนดพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  อําเภอตะพานหิน  

จังหวัดพิจิตร  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด
และประเภท  ดังต่อไปนี้ 

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

โดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

   (๒) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
   (๓) คลังเชื้อเพลิงเพื่อการขายส่ง 
   (๔) สถานที่ บรรจุ ก๊าซ   สถานที่ เ ก็บก๊าซ   และห้องบรรจุ ก๊าซ   สําหรับ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายก๊าซ 

   (๕) คลังวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
   (๖) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าหรือก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข 
   (๗) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สถานที่สงเคราะห์หรือรับเด็ก 
   (๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเล้ียงคนชรา 
   (๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามบุคคลใด  ก่อสร้างโรงงานทุกประเภทตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้  ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 
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ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือการเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติ
นี้ไม่ได้ 

ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมศักดิ์  พวงบานชื่น 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 




