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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลดอนทราย  ตําบลหนองบัว  ตําบลท่าพลับ  

ตําบลสิบเอ็ดศอก  ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลหนองตีนนก  ตําบลคลองบ้านโพธิ์  และตําบลบางซ่อน  อําเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนบ้านโพธิ์เป็นศูนย์กลางการเกษตร  การผลิตอาหาร  และการ
บริการอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และการบริการ  ให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ 
และเสน้ทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
ที่อยู่ห่างจากริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๒  สายดอนสีนนท์ – บ้านโพธิ์  ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๒  สายดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์  ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ

ของแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการ
สาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๒  สายดอนสีนนท์ – บ้านโพธิ์  ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
ที่อยู่ห่างจากริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุ ก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่

เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 

(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๖)   

และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถวตาม  (๘)  
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ให้ใช้ประโยชนท์ี่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๒๒  สายดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์  และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๐๔  สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๓๑๕  (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข  ๓๓๑  (แปลงยาว)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําหรือลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําหรือลําคลองไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําหรือลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําหรือลําคลองไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําหรือลําคลอง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําหรือลําคลองไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๖  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๓  ถนนสาย  ข  ๕  
และถนนสาย  ค  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  
ถนนสาย  ก  ๕  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๔  และถนนสาย  ข  ๖  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือที่เก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างรั้วหรือกําแพง 
 (ค) การเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต

ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก ได

     ไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได ได

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

พ.ศ. ๒๕๕๕



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ให

ความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได

     ดวยน้ําตาล 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๒

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ) ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๓

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ได ได ได

     ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๔

ที่ดินประเภท

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม  ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได

      ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได

(๑๓ ) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

หนาแนนนอย เกษตรกรรมที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๕

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได ได ได ได

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or 

Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or 

Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช

เครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบ

ตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสง

กําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชใน

การอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stacker ) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ ได ได ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับ

หรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนาย

ไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

๖

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึก

เสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็ก

ที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปน

ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi -

Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือ

เปลี่ยนแปลงได  (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ

หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และ

รวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๗

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง ได ได ได

     หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง ได ได ได ได

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๘

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน ได

     ดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว ได ได ได

เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

๙

หมายเหตุ        ลําดับที่                     หมายถึง  ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    ได                           หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                    โรงงานจําพวกที่           หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบานโพธิ ์ จังหวดัฉะเชงิเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ  ถนนสุขาภิบาล  ๑๒  ฟากตะวันตก   

ถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันตก  และวัดสนามจันทร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงใต  และถนนสุขาภิบาล  ๑๒  ฟากตะวันตกและ 

ฟากตะวันออก 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

เสนที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑  ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ค  ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันออก 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันออก   

และถนนสาย  ค  ฟากใต 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนศูนยกลางถนนสาย  ค 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงใต   

ถนนสาย  ข  ๖  ฟากใต  และถนนสาย  ค  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมแมน้าํบางปะกง  ฝงตะวนัออก 

 ๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๓  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  ถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงใต 

  ดานใต จดถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ก  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล 

สายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  และถนนเทศบาลสาย   

บานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงตะวันออก 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดท่ีวาการอําเภอบานโพธิ์  โรงเรียนวัดสนามจันทร  และถนน 

เทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก 



 

๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมแมน้าํบางปะกง  ฝงตะวนัออก 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓  ที่กําหนดไวเปนสีแดงใหเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและ 

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

  ดานเหนือ จดถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ฟากใต  และ 

โรงพยาบาลบานโพธิ ์

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๕๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนเทศบาล 

สายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก  และสถานีตํารวจภูธร 

อําเภอบานโพธิ์   

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ จดคลองนา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕ 

  ดานใต จดคลองดอนสีนนท  ฝงเหนือ  เขตทางรถไฟสายตะวันออก   

ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ฟากเหนือ  เสนที่ตอตรงจากเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๒  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ก  ๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ถนนสาย  ก  ๑  ไปบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  คลองหนองบัว  ฝงตะวันออก  ถนนสาธารณะ  อบต.หนองบัว   

เขาวัดประศาสนโสภณ  ฟากใตและฟากเหนือ  แมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก  วัดประศาสนโสภณ   

และโรงเรียนวัดประศาสนโสภณ 



 

๔ 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดแมน้ําบางปะกง  ฝงใต  และวัดเกาะชัน 

  ดานตะวันออก   จดคลองหนองบัว  ฝงตะวันตก  ถนนสาธารณะ  อบต.หนองบัว   

เขาวัดประศาสนโสภณ  ฟากเหนือและฟากใต  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ข  ๑   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันออก  ถนนสาย  ข  ๑  ฟากเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงใต  ถนนสุขาภิบาล  ๑๒  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก  และวัดสนามจันทร 

  ดานตะวันตก   จดแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดคลองดอนสีนนท  ฝงใต  วัดดอนสีนนท  และโรงเรียนวัดดอนสีนนท   

(พายราษฎรบํารุง) 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๕ 

  ดานใต จดคลองเขตชวดลาง  ฝงเหนือ  และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๑  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมคลองสนามจันทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ฟากเหนือและถนนเทศบาล 

สายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงใต   

และถนนสาย  ก  ๔  ฟากตะวันออก 

 ๔.๕ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ฟากใต  และทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค  ฟากเหนือ  และคลองสนามจันทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันตก 



 

๕ 

 ๔.๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันออก   

 ๔.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข  ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข  ๕  ฟากตะวันออก 

 ๔.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก  และเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองยายคํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ถนนประชารวมใจ  ๑   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมคลองนาลาง  ฝงตะวันตก  ถนนสาย  ค  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง   

ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองสนามจันทร  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก 

 ๔.๙ ดานเหนือ จดท่ีวาการอําเภอบานโพธิ์ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมแมน้าํบางปะกง  ฝงตะวนัออก   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงเหนือ  ถนนสาย  ข  ๔  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๕๐  เมตร  กับริมคลองนาลาง  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก   

เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  ริมแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก  และถนนสุขาภิบาล  ๑๑   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา  สํานักงานชลประทานท่ี  ๙   

กรมชลประทาน 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก 



 

๖ 

 ๔.๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาย  ค   

  ดานตะวันออก จดถนนประชารวมใจ  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองยายคํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ถนนสายบานโพธิ์ –  

คลองยายคํา  ฟากตะวันออก  คลองบานโพธิ์  ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก  ถนนประชารวมใจ  ฟากตะวันออก 

และฟากตะวันตก  และถนนสุขาภิบาล  ๑๑  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๑ ดานเหนือ จดแมน้ําบางปะกง  ฝงใต  โรงเรียนวัดคลองบานโพธิ์  วัดบานโพธิ์   

และโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา  สํานักงานชลประทานท่ี  ๙  กรมชลประทาน 

  ดานตะวันออก จดถนนสุขาภิบาล  ๑๑  ฟากตะวันตก  ถนนสายบานโพธิ์ –  

คลองยายคํา  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดคลองตนหมัน  วัดคลองตนหมัน  (วัดลาดน้ําเค็ม)  และคลองตนหมัน   

ฝงใต 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองยายคํา  ฝงเหนือ   

และคลองออม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําบางปะกง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล 

 ๔.๑๒ ดานเหนือ จดถนนสายบานโพธิ์ – คลองยายคํา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนคลองยายคํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสายบานโพธิ์ – คลองยายคํา  ฟากตะวันออก  และ 

คลองตนหมัน  ฝงเหนือและฝงใต 

 ๔.๑๓ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของ  สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของ  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานใต จดคลองเขตชวดลาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของ  สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 



 

๗ 

 ๔.๑๔ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของ  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของ  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานใต จดคลองยายคํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ฟากตะวันออก 

 ๔.๑๕ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

  ดานใต จดคลองยายคํา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองยายคํา  ฝ งตะวันออก  และเขตท่ีดินปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม  ของสํานักการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณหมายเลข  ๕.๑ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีน้ําตาล  ใหเปนท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณ 

หมายเลข  ๕.๑ 

 ๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณ 

หมายเลข  ๕.๒   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ โรงเรียนวัดประศาสนโสภณ 

 ๖.๒ โรงเรียนวัดดอนสีนนท  (พายราษฎรบํารุง) 

 ๖.๓ โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค  (มัธยมวัดสนามจันทร) 

 ๖.๔ โรงเรียนวัดสนามจันทร   

 ๖.๕ โรงเรียนวัดอินทาราม 

 ๖.๖ โรงเรียนหนองหนาบาน 



 

๘ 

 ๖.๗ โรงเรียนวัดคลองบานโพธิ์ 

 ๖.๘ โรงเรียนวัดคลองตนหมัน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๗.๑ วัดประศาสนโสภณ 

 ๗.๒ วัดเกาะชัน 

 ๗.๓ วัดดอนสีนนท 

 ๗.๔ วัดสนามจันทร 

 ๗.๕ วัดอินทาราม  (ทดคลองนาลาง) 

 ๗.๖ วัดบานโพธิ์ 

 ๗.๗ วัดคลองตนหมัน  (วัดลาดน้ําเค็ม) 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ โรงพยาบาลบานโพธิ์ 

 ๘.๒ ที่วาการอําเภอบานโพธิ์   

 ๘.๓ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานโพธิ์ 

 ๘.๔ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา  สํานักงานชลประทานท่ี  ๙  กรมชลประทาน 

 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมชมุชนบานโพธิ ์ จังหวดัฉะเชงิเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร   

บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑) 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๑๒๒  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ.  ฉช.  แยกวัดอินทราราม  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒   

ระยะประมาณ  ๑๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)  บรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

(ถนนสาย  ก  ๑)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)   

และถนนสาย  ข  ๑  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  เริ่มตนจากถนนเทศบาล 

สายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ข  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

จนบรรจบกบัถนนสาย  ข  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๑  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑๒  (ถนนสาย  ก  ๕)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๑  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ข  ๑)   

ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร 



 

๒ 

 ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๑๒  เริ่มตนจาก 

ถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  จนบรรจบกับ  ถนนสาย  ข  ๑ 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๙  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๖๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๕  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๕  บรรจบกับถนนประชารวมใจ  ๑  (ถนนสาย  ข  ๖)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๕  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร 

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๖  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๑๒  (ถนนสาย  ก  ๕)  ที่บริเวณหางจากถนนสุขาภิบาล  ๑๒   

(ถนนสาย  ก  ๕)  บรรจบกับถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๑๒  (ถนนสาย  ก  ๕)  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร  บรรจบกับ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)   

บรรจบกับถนนเทศบาล  สายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๓)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๔๐  เมตร   

บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๙๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

(ถนนสาย  ก  ๑)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๑)  และถนนสาย  ก  ๑  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ.  ฉช.  แยกวัดอินทราราม   

เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๑,๐๖๐  เมตร  จนบรรจบถนน  อบจ.  ฉช.  แยกวัดอินทราราม  (ถนนสาย  ค) 

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  (ถนนสาย  ก  ๓)  บรรจบกับถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศตะวันออก   



 

๓ 

เฉียงเหนือตามถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร  ไปทางทิศใตและ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ค   

บรรจบกับถนนประชารวมใจ  ๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย  ค   

ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสุขาภิบาล  ๑๑  เริ่มตนจาก 

ถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๗๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค 

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนน  อบจ. ฉช.  

แยกวัดอินทราราม  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ. ฉช.  แยกวัดอินทราราม  (ถนนสาย  ข  ๒)   

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  อบจ. ฉช.   

แยกวัดอินทราราม  (ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๕๑๐  เมตร  บรรจบกับถนนประชารวมใจ  ๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนประชารวมใจ  ๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนประชารวมใจ  ๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ค  บรรจบกบัถนนสุขาภิบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย  ค   

ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชารวมใจ  ๑  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร   

บรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ค 

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้   

 ถนนสาย  ค  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนน  อบจ. ฉช.  แยกวัดอินทราราม   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ที่บริเวณหางจาก 

ถนน  อบจ. ฉช.  แยกวัดอินทราราม  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร   



 

๔ 

ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๗๐  เมตร  บรรจบกับถนน  อบจ. ฉช.  แยกวัดอินทราราม   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณหางจากถนน  อบจ. ฉช.  แยกวัดอินทราราม  (ถนนสาย  ข  ๒)  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๒๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนน  อบจ. ฉช.  แยกวัดอินทราราม   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๔๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  บรรจบกับถนนประชารวมใจ  ๑   

(ถนนสาย  ข  ๖)  ท่ีบริเวณหางจากถนนประชารวมใจ  ๑  (ถนนสาย  ข  ๖)  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑๑   

(ถนนสาย  ข  ๔)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนประชารวมใจ  ๑  (ถนนสาย  ข  ๖)   

และถนนสาย  ข  ๖  ระยะประมาณ  ๑,๖๗๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตและทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๖๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสุขาภิบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  บรรจบกับถนนเทศบาลสายบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๑๑  (ถนนสาย  ข  ๔)  ระยะประมาณ  ๗๓๐  เมตร 

 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลดอนทราย  ตําบลหนองบัว  ตําบลท่าพลับ  ตําบลสิบเอ็ดศอก  ตําบลบ้านโพธ์ิ  ตําบลหนองตีนนก  
ตําบลคลองบ้านโพธ์ิ  และตําบลบางซ่อน  อําเภอบ้านโพธ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  
และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคม
และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวม 
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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