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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตําบลศาลาแดง  ตําบลบางน้ําเปร้ียว  อําเภอบางน้ําเปร้ียว  

ตําบลคลองนครเนื่องเขต  ตําบลบางขวัญ  ตําบลท่าไข่  ตําบลคลองหลวงแพ่ง  ตําบลคลองอุดมชลจร  
ตําบลหนามแดง  ตําบลวังตะเคียน  ตําบลคลองเปรง  ตําบลบางเตย  ตําบลโสธร  ตําบลบางกะไห  
ตําบลบางพระ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  และตําบลเกาะไร่  ตําบลเทพราช  ตําบลคลองประเวศ  ตําบลบางกรูด  
ตําบลสนามจันทร์  ตําบลลาดขวาง  อําเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

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

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โดยเน้นการเป็นแหล่งพื้นที่การรองรับการขยายตัว
ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง  และอุตสาหกรรมสะอาด  ตามแนวทางการพัฒนาเมืองบริวาร
ภาคมหานคร 
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(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๓) พัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ  และได้มาตรฐาน 
(๔) อนุรักษ์พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร  ซึ่งเป็นพื้นที่รับบริการของชลประทานในโครงการ

พระองค์ไชยานุชิต 
(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะคลองสําคัญซึ่งเป็นคลองระบายน้ํา

และคลองส่งน้ําสําหรับการประปาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการประกอบ
แผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๓๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๘๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๒๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๔๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๔๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา 

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๓๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ข้อ ๗ ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่อยู่ห่าง
จากริมคลองแสนแสบ  คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองนครเนื่องเขต  คลองขวาง  คลองอุดมชลจร  
และคลองประเวศบุรีรมย์  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงชนบท  ฉช.  ๓๐๐๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่อยู่ห่าง
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จากริมคลองแสนแสบ  คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองนครเนื่องเขต  และคลองประเวศบุรีรมย์ 
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) กําจัดมูลฝอย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงชนบท  ฉช.  ๓๐๐๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  
ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเก่ียวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงชนบท  ฉช.  ๓๐๐๑  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 

ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก 
ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ี 
ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) สสุานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๘) สถาบันการศึกษา 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวก

ที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่อยู่ห่าง
จากริมแม่น้ําบางปะกง  คลองแสนแสบ  คลองหลวงแพ่ง  คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  คลองนครเนื่องเขต  
คลองอุดมชลจร  คลองขวาง  และคลองประเวศบุรีรมย์  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ฉช.  ๓๐๐๑  ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 
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ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเก่ียวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ให้ขยายพื้นที่โรงงานเฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๑  ถนนสาย  ข  ๑  ถนนสาย  ข  ๒  ถนนสาย  ข  ๓  
ถนนสาย  ข  ๔  ถนนสาย  ค  ๑  และถนนสาย  ค  ๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการ
ตามที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ๒  ถนนสาย  ก  ๓  ถนนสาย  ก  ๔  ถนนสาย  ข  ๕  

ถนนสาย  ข  ๖  และถนนสาย  ข  ๗  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

  

 (ก) การสร้างถนนหรือเก่ียวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (ข) การสร้างร้ัวหรือกําแพง 
 (ค) เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๙  เมตร  หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
 (จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
 (ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวม

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

  การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก 
ประเภทท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ คือ 
 ๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๑.๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสุขาภิบาล ๔ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑  
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลศาลาแดง   
   ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ฟากเหนือ  
และถนนสขุาภิบาล ๔ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๔๐๑๖ 
  ๑.๒ ด้านเหนือ  จดบึงไผ่ดํา ฝั่งใต้ คลองแสนแสบ ฝั่งใต้ วัดไผ่ดําเจริญสุข 
โรงเรียนไผ่ดําพิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) และถนนสขุาภิบาล ๔ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑   
   ด้านใต้   จดถนนสุขาภิบาล ๕ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดคลองสิบหก ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๓ ด้านเหนือ  จดถนนสุขาภิบาล ๕ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผน่ดินหมายเลข ๓๔๘๑ เสน้ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมคลองแสนแสบ ฝั่งใต้ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  
ฝั่งตะวันตก ประปาเทศบาลตําบลศาลาแดง โรงเรียนวัดแครายมนตรีประชาสรรค์ และวัดแครายวงศ์มณ ี
   ด้านใต้   จดแนวเขตเทศบาลตําบลศาลาแดง และคลองสิบหก       
ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดคลองสิบหก ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๔ ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลนครเน่ืองเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
กับหลักเขตที่ ๒  
   ด้านตะวันออก  จดคลองขวาง ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้   จดเขตเทศบาลตําบลนครเน่ืองเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๓ 
กับหลักเขตที่ ๔        
   ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลนครเน่ืองเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๔ 
กับหลักเขตที่ ๑   
 
 
 
 
 



๒ 
 

  ๑.๕ ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลนครเนื่องเขต ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๒   
   ด้านตะวันออก    จดเขตเทศบาลตําบลนครเนื่องเขต ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓   
   ด้านใต้          จดเขตเทศบาลตําบลนครเนื่องเขต ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔        
   ด้านตะวันตก     จดคลองขวาง ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร   
กับริมคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมคลองขวาง  ฝั่งตะวันออก และเส้นขนาน 
ระยะ ๒๕๐ เมตร กับคลองนครเนื่องเขต ฝั่งเหนือ 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๑.๖ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้ เสน้ขนานระยะ ๕๐ เมตร  
กับริมคลองบึงคัดซ้อน ฝั่งใต้ 
   ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก 
  ๑.๗ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก    จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร     
ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึคัดซ้อน    
ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐  เมตร  กับริมคลองบึงคัดซ้อน          
ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๘ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก     จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร       
ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ข ๔ 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองพระองค์เจ้า 
ไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๙ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึคัดซ้อน       
ฝั่งใต้         
   ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร 
ฝั่งตะวันตก และวัดสุวรรณมาตร 
   ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก 
 
 
 
 



๓ 
 

  ๑.๑๐ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองสมเสร็จ        
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองอดุลราษฎร์-   
วังตะเคียน ฝั่งเหนือ และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งใน 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น 
อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง 
อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบรเิวณหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยงสีนํ้าตาล 
  ๑.๑๑ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านใต้   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นต้ังฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่หา่งจากคลองวังตะเคียนตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ เป็นระยะ 
๑,๙๐๐ เมตร และเส้นตรงที่ต่อจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับ
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันออก 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน      
ฝั่งตะวันออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตะเคียน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน และวัดแพรกวังตะเคียน 
  ๑.๑๒ ด้านเหนือ       จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ 
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ข ๗  
    ด้านตะวันตก  จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ฟากใต้ 
และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๔  
  ๑.๑๓ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้ และเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน       
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ    
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ          
ฝั่งตะวันออก วัดราษฎร์บํารุงวนาราม (วัดเกาะ) โรงเรียนวัดเกาะ และถนนสาย ข ๗ ฟากใต้  
 
 



๔ 
 

  ๑.๑๔ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก    จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน    
ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๖ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร 
กับริมคลองบางพระ ฝั่งเหนือ และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก     จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ        
ฝั่งตะวันออก และคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๑๕ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ 
ฝั่งตะวันตก วัดบ้านนาเทพธาราม 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐  เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๑๖ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก    จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางกะไห       
ฝั่งตะวันตก  
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ข ๗  
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ 
ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๑๗ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐ เมตร กับริมคลองบางกะไห  
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลบางกะไห  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกะไห และโรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎ์ิ) 
  ๑.๑๘ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ข ๗ 
 
 
 



๕ 
 

    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางกะไห 
ฝั่งตะวันออก โรงเรียนวัดนาคู (กระจ่างประชานุกูล) และวัดนาคูโมทนามัย 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยง 
สีนํ้าตาล 
  ๑.๑๙ ด้านเหนือ  จดคลองบางเรือน ฝั่งใต้ และถนนสาย ค ๒ ฟากใต้  
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ  
    ด้านตะวันตก  จดวัดคลองสวน และโรงเรียนวัดคลองสวน  
  ๑.๒๐ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ค ๒ มัสยิดยัมอ้ียตุ้ลอิสลาม และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางกะไห         
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งเหนือ โรงเรียนวัดเทพราช และวัดเทพราชปวราราม 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก ที่ทําการองค์การ 
บริหารส่วนตําบลเกาะไร่ สุสานอิสลามเกาะไร่ และคลองบางเรือน ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๓๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
  ๑.๒๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งเหนือ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอําเภอเมืองฉะเชิงเทรากับอําเภอบ้านโพธ์ิ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางกะไห       
ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๕ ที่กําหนดไว้เป็นเขตสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีนํ้าตาล 
  ๑.๒๒ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้          จดเส้นขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองวัว ฝั่งตะวันออก 
 
 



๖ 
 

  ๑.๒๓ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ฉช.  ๒๐๐๔  ทางหลวง
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากใต้ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งใน
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ 
อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ 
จังหวัดชลบุร ีให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับรมิคลองประเวศบุรีรมย์ 
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปร้ียว อําเภอคลองเข่ือน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า  
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ฟากตะวันออก 
  ๑.๒๔ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองขนุพิทักษ์  
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปร้ียว อําเภอคลองเข่ือน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๑.๒๕ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอําเภอเมืองฉะเชิงเทรากับอําเภอบ้านโพธ์ิ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
  ๑.๒๖ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งใต้ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ วัดประเวศวัฒนาราม และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลคลองประเวศ 
 
 
 
 



๗ 
 

    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองขนุพิทักษ์        
ฝั่งตะวันออก 
  ๑.๒๗ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์   
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก    จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้          จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๑.๒๘ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์ 
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งใน 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ 
อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ 
จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 



๘ 
 

  ๑.๒๙ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐  เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๕ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔  
  ๑.๓๐ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๕ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองลาดขวาง       
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
 ๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ด้านเหนือ  จดถนนสุขาภิบาล ๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ฟากตะวันตก  
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมคลองแสนแสบ  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก     จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ 
   ๒.๒ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลศาลาแดง ระหว่างหลักเขต 
ที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ คลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตก สํานักงานเทศบาล
ตําบลศาลาแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลศาลาแดง 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมคลองแสนแสบ  
ฝั่งใต้  
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ฟากตะวันออก 
   ๒.๓ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๕.๒๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว 
   ๒.๔ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร        
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก 



๙ 
 

   ๒.๕ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร       
ฝั่งตะวันออก 
   ๒.๖ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมคลองนครเน่ืองเขต  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมคลองขวาง           
ฝั่งตะวันออก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมคลองนครเน่ืองเขต  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองขวาง ฝั่งตะวันออก 
   ๒.๗ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน  
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองอดุลราษฎร์-       
วังตะเคียน ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองสมเสร็จ           
ฝั่งตะวันออก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าคลองขวาง  
   ๒.๘ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน         
ฝั่งตะวันออก 
   ๒.๙ ด้านเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองพระยานาคราช ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๒.๑๐ ด้านเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปร้ียว อําเภอคลองเข่ือน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๑๐ 
 

    ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
  ๒.๑๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์ 
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ และหมวดการทางบ้านโพธ์ิ 
    ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
  ๒.๑๒ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
ฉะเชิงเทรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งใน       
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ 
อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ 
จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
 ๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทพาณิชยกรรมและทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลอง 
พระองค์เจ้าไชยานุชิต ฟากตะวันออก 
   ๓.๒ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร       
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก 
   ๓.๓ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ฟากตะวันตก 
 
 
 



๑๑ 
 

    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองวัว ฝั่งตะวันออก และคลองพระยานาคราช  
ฝั่งตะวันออก 
   ๓.๔ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๒๐๐๔  
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ฟากตะวันออก 
 ๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร  กับริมคลองอุดมชลจร      
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลอง 
พระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
   ๔.๒ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเส้นตรงที่ต้ังฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๐๔ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร  
ฝั่งตะวันออก 
   ๔.๓ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔  
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึหนามแดง      
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

   ๔.๔ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึหนามแดง    
ฝั่งใต้  
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔   
    ด้านใต้   จดแนวเส้นตรงที่ต้ังฉากกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ เป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
   ๔.๕ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึหนามแดง 
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔  
    ด้านใต้   จดแนวเส้นตรงที่ต้ังฉากกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ เป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
   ๔.๖ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๕ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ก ๒ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองแพรกวิหารแก้ว ฝั่งตะวันออก และเส้นขนาน        
ระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองแพรกอ้ายพร้อ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
   ๔.๗ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
อําเภอคลองเขือ่น อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร ์จังหวัดชลบุรี 
ให้เป็นเขตปฏิรปูที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา  
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองลาดขวาง  
ฝั่งเหนือ และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



๑๓ 
 

    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองขนุพิทักษ์  
ฝั่งตะวันออก 
 ๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๘๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๕.๑ ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลศาลาแดง 
กับตําบลบึงนํ้ารักษ์ บึงทองหลางเก่า ฝั่งใต้ บึงไผ่ดํา ฝั่งใต้ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบล 
ศาลาแดงกับตําบลดอนฉิมพลี 
    ด้านตะวันออก  จดคลองสิบหก  ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ และเขตปฏิรปูที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขต 
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองสิบสี่ ฝั่งตะวันออก 
   ๕.๒ ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลศาลาแดง 
กับตําบลดอนฉิมพลี  
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๔๐๑๖ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสุขาภิบาล ๔ เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ฉช. ๔๐๑๖ ถนนสุขาภิบาล ๔ 
ฟากเหนือ และบึงไผ่ดํา ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองสิบหก ฝั่งตะวันออก 
   ๕.๓ ด้านเหนือ  จดบึงไผ่ดํา ฝั่งใต้ และบึงขวาง ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดบึงขวาง ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ  
    ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลศาลาแดง ระหว่างหลักเขตที่ ๔ 
กับหลักเขตที่ ๓ เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ และทางหลวง
ชนบท ฉช ๔๐๑๖ ฟากตะวันออก 
   ๕.๔ ด้านเหนือ  จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองสิบหก ฝั่งตะวันตก เขตเทศบาลตําบลศาลาแดง 
ระหว่างหลักเขตที่ ๘ หลกัเขตที่ ๗ และหลักเขตที ่๖ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งเหนือ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 
และวัดบึงทองหลาง 
    ด้านตะวันตก  จดบึงทองหลางเฒ่า ฝั่งตะวันออก 
   ๕.๕ ด้านเหนือ  จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดบึงขวาง ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดบึงปรง ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
 
 



๑๔ 
 

   ๕.๖ ด้านเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลศาลาแดง ระหว่างหลักเขตที่ ๗ 
กับหลักเขตที่ ๖   
    ด้านตะวันออก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองนครเนื่องเขต ฝั่งเหนือ วัดปากคลองหลวงแพ่ง 
และโรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล) 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘๑ ฟากตะวันออก    
และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง 
   ๕.๗ ด้านเหนือ  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
และบึงปรง ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองบึงโขล่ ฝั่งตะวันตก และเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขต 
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดคลองบึงเทพยา ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
   ๕.๘ ด้านเหนือ  จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตก วัดคลองเจ้า  
และโรงเรียนวัดคลองเจ้า 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันออก 
   ๕.๙ ด้านเหนือ  จดคลองบึงเทพยา ฝั่งใต้  
    ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
กับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
    ด้านใต้   จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งเหนือ วัดสว่างอารมณ์   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
    ด้านตะวันตก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๑๐ ด้านเหนือ  จดคลองบึงเทพยา ฝั่งใต้ และเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขต 
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองขวาง ฝั่งตะวันตก และเขตเทศบาลตําบล 
นครเน่ืองเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๑ กับหลักเขตที่ ๔ 
 
 



๑๕ 
 

    ด้านใต้   จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรากับอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
  ๕.๑๑ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
  ๕.๑๒ ด้านเหนือ  จดคลองแพรกกระทุ่มศาลา ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองโพรงอากาศ ฝั่งตะวันตก และเส้นตรงที่ต่อจาก
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมือง) ไปทาง    
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองฉะเชิงเทรากับ 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมอืง) 
    ด้านใต้   จดคลองบางขวัญ ฝั่งเหนือ วัดเที่ยงพิมลมุข  
(วัดใหม่บางขวัญ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ และโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม) 
    ด้านตะวันตก  จดคลองแพรกกระทุ่มศาลา ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๑๓ ด้านเหนือ  จดคลองบึงเทพยา ฝั่งใต้ และเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และคลองบางใหม่ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งเหนือ สุสานวัดแม่พระ 
แห่งเหรียญอัศจรรย์ เขตปฏิรปูที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแหง่ในอําเภอบางนํ้าเปร้ียว 
อําเภอคลองเขือ่น อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี 
ให้เป็นเขตปฏิรปูที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเขตเทศบาลตําบลนครเน่ืองเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๓ หลกัเขตที ่๒ 
กับหลักเขตที่ ๑  
    ด้านตะวันตก  จดคลองขวาง ฝั่งตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

  ๕.๑๔ ด้านเหนือ  จดคลองบางใหม่ ฝั่งใต้ และคลองบางขวัญ ฝั่งใต้  
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไว้เป็นเขตสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีนํ้าตาล 
  ๕.๑๕ ด้านเหนือ  จดคลองบางขวัญ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมือง)        
ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๔ ที่กําหนดไว้เป็นเขตสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีนํ้าตาล 
  ๕.๑๖ ด้านเหนือ  จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอ 
บางน้ําเปรี้ยวกับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าบ้านคลองเจ้า 
และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก  
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ๕.๑๗ ด้านเหนือ  จดคลองบางขวัญ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมอืง)  
    ด้านใต้   จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมือง)         
ฟากตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทา 



๑๗ 
 

  ๕.๑๘ ด้านเหนือ  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๕.๑๙ ด้านเหนือ  จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งใต้ และเขตเทศบาล 
ตําบลนครเนื่องเขต ระหว่างหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒    
    ด้านตะวันออก  จดวัดชนะสงสารพิทยาธร และโรงเรียนวัดชนะสงสาร  
(อนันตชัยประชานุกูล) 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมือง 
ฉะเชิงเทรากับอําเภอบางน้ําเปรี้ยว   
  ๕.๒๐ ด้านเหนือ  จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองสมเสด็จ ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ             
วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ โรงเรียนดาราสมุทร และวัดเซนต์ร๊อค  
    ด้านตะวันตก  จดโรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล)        
และวัดชนะสงสารพิทยาธร 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีนํ้าตาล 
  ๕.๒๑ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดมัสยิดยามีอุ้นอีบาดะห์ ถนนเข้าบ้านคลองเจ้า 
หมู่ที่ ๗ - ๑๓ ฟากเหนือ และคลองลําต้อยต่ิง ฝั่งเหนือ  
    ด้านตะวันตก  จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
 
 
 
 



๑๘ 
 

  ๕.๒๒ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง            
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
    ด้านตะวันตก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๒๓ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองพระองค์เจ้า
ไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก และถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก  
    ด้านใต้   จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ   
    ด้านตะวันตก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๒๔ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร      
ฝั่งตะวันออก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร  
ฝั่งตะวันตก 
  ๕.๒๕ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้  
    ด้านตะวันออก  จดถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก 
  ๕.๒๖ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันออก  จดถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
  ๕.๒๗ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองอุดมชลจร       
ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับรมิคลองบึงคัดซ้อน ฝั่งใต้ ถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันออก  
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบึงคัดซ้อน ฝั่งเหนือ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
 
 



๑๙ 
 

  ๕.๒๘ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ก ๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึคัดซ้อน      
ฟากตะวันออก  
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวันตก 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึคัดซ้อน      
ฟากตะวันตก 
  ๕.๒๙ ด้านเหนือ  จดคลองลําต้อยต่ิง ฝั่งใต้ ถนนเข้าบ้านคลองเจ้า 
หมู่ที่ ๗ - ๑๓ ฟากใต้และฟากตะวันตก และมัสยิดยามีอุ้นอีบาดะห์ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันตก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมู่ ๑๓ คลองหลวงแพ่ง และโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 
    ด้านใต้   จดวัดสุทธาวาส และคลองหน่ึง ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๑๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
  ๕.๓๐ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้ ถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก  
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๔ เสน้ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับรมิคลองอุดมชลจร ฝั่งตะวันตก และถนนสาย ข ๔  
ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองอุดมชลจร ฝั่งตะวันออก วัดคู้เกษมสโมสร 
และโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร  
    ด้านใต้   จดโรงเรียนวัดไชยธารา วัดไชยธาราประชาบํารุง     
และริมคลองหน่ึง ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๕.๓๑ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้ และ 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนครเน่ืองเขต 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ค ๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองเปร็ง ฝั่งตะวันออก และเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขต 
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๕.๓๒ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึหนามแดง       
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
 
 
 



๒๐ 
 

    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบงึหนามแดง    
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
  ๕.๓๓ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก  
    ด้านใต้   จดคลองแพรกอ้ายพร้อ ฝั่งเหนือ เขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขต 
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ คลองบางพระ ฝั่งตะวันออก โรงเรียนวัดหนามแดง (คัณทาโรราษฎร์บํารุง)  
และวัดหนามแดง 
    ด้านตะวันตก  จดคลองเปร็ง ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๕.๓๔ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร   
กับศูนย์กลางถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ เส้นตรงที่ต้ังฉากกับถนน อบจ.ฉช. ๓๐๑๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง 
อยู่ห่างจากเขตทางรถไฟสายตะวันออกบรรจบกับถนน อบจ.ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ เป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร และเสน้ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ 
    ด้านตะวันออก  จดถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองอุดมชลจร ฝั่งตะวันออก และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองอุดมชลจร 
  ๕.๓๕ ด้านเหนือ  จดคลองบึงหนามแดง ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองเปร็ง ฝั่งตะวันตก เขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร 
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ฟากตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๔.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง และบริเวณหมายเลข 
๘.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
  ๕.๓๖ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองสมเสร็จ ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
 



๒๑ 
 

  ๕.๓๗ ด้านเหนือ  จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมือง)        
ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองสมเสร็จ ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง      
สีนํ้าตาล และบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๒ ทีกํ่าหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๕.๓๘ ด้านเหนือ  จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งใต้ วัดนครเน่ืองเขต  
(ต้นตาล) และโรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต (ศรีไพจิตร) 
    ด้านตะวันออก  จดคลองนครเน่ืองเขต ฝั่งตะวันตก และแนวเขต 
ผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง 
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 
    ด้านใต้   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมือง)       
ฟากตะวันออก  
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๕.๓๙ ด้านเหนือ  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นต้ังฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่หา่งจากคลองวังตะเคียนตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ เป็นระยะ ๑,๙๐๐ เมตร  
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
    ด้านตะวันตก  จดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าคลองขวาง  
  ๕.๔๐ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองสมเสร็จ 
ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองอดุลราษฎร์ - วังตะเคียน ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ  
๕๐ เมตร กับรมิคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
    ด้านตะวันออก  จดคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองอดุลราษฎร์ - วังตะเคียน ฝั่งเหนือ และ 
คลองสมเสร็จ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าคลองขวาง  
  ๕.๔๑ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน 
ฝั่งตะวันออก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๕ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันออก 
 



๒๒ 
 

  ๕.๔๒ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองอดุลราษฎร์ -     
วังตะเคียน ฝั่งเหนือ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
อําเภอคลองเขือ่น อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองสมเสร็จ ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ 
๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ และคลองสมเสร็จ ฝั่งตะวันตก 
    ด้านตะวันออก  จดคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
  ๕.๔๓ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองแพรกอ้ายพร้อ  
ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองแพรกวิหารแก้ว ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๒ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๒        
ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือและฟากตะวันตก  
เขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ  
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
  ๕.๔๔ ด้านเหนือ  จดคลองบางพระ ฝั่งใต้ วัดบางปลานัก โรงเรียน 
วัดบางปลานัก (สหกรณส์ิริประชาบํารุง) คลองแพรกอ้ายพร้อ ฝั่งใต้ และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองสมอเซ ฝั่งตะวันออก และคลองเปร็ง  
ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๑ และหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว 
มีกรอบและเสน้ทแยงสีนํ้าตาล บริเวณหมายเลข ๘.๒๑ ทีกํ่าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข  
๑๐.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๕.๔๕ ด้านตะวันออก  จดคลองสมอเซ ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองเปร็ง ฝั่งตะวันออก โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ  
และมัสยิดอัลวารุ้ลอิสลาม (สมอเซ) 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยง 
สีนํ้าตาล และบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๘ ทีกํ่าหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
 
 
 
 



๒๓ 
 

  ๕.๔๖ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้และฟากตะวันออก  
ถนนสาย ข ๕  ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน       
ฝั่งตะวันออก วัดแพรกวังตะเคียน คลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันตก โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพบ้านวังตะเคียน   
เส้นตรงที่ต่อจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก 
  ๕.๔๗ ด้านเหนือ  จดคลองหน่ึง ฝั่งใต้ โรงเรียนวัดไชยธารา 
และวัดไชยธาราประชาบํารุง 
    ด้านตะวันออก  จดคลองอุดมชลจร ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๔๘ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก 
  ๕.๔๙ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองอุดมชลจร ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ มัสยิดนุรู้ลอิสลาม  
และโรงเรียนสเุหร่าหลวงแพ่ง (นานาราษฎร์อุปถัมภ์) 
    ด้านตะวันตก  จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน 
  ๕.๕๐ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองเปร็ง ฝั่งตะวันตก มสัยิดมัจมาอุ้ลอิบาดะห์ 
และโรงเรียนสเุหร่าลาดนํ้าขาว 
    ด้านใต้   จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองเปร็ง โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองเปร็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองเปร็ง 
    ด้านตะวันตก  จดคลองอุดมชลจร ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยง     
สีนํ้าตาล     
  ๕.๕๑ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองจระเข้น้อย ฝั่งตะวันตก โรงเรียนวัดจระเข้น้อย 
และวัดจระเข้น้อย 
    ด้านใต้   จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ มัสยิดอัลอิกรอม         
มัสยิดซอลี่ฮุ้นอิสลาม และโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ ่
 



๒๔ 
 

    ด้านตะวันตก  จดคลองเปร็ง ฝั่งตะวันออก และมัสยิดมู่รอก้ีบุ้ลอิสลาม 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๕ และหมายเลข ๖.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว 
มีกรอบและเสน้ทแยงสีนํ้าตาล บริเวณหมายเลข ๘.๒๘ ทีกํ่าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข 
๙.๓๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  
  ๕.๕๒ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ และถนนสาย ก ๓  
ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ก ๔  
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ ถนนสาย ค ๒  
ฟากตะวันตก และคลองแพรกนกเอ้ียง ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก   จดคลองแขวงกลั่น ฝั่งตะวันออก เส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอําเภอเมืองฉะเชิงเทรากับอําเภอบ้านโพธ์ิ และคลองจระเข้น้อย ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๕๓ ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิ 
กับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   
    ด้านตะวันออก  จดคลองแขวงกลั่น ฝั่งตะวันตก คลองแพรกนกเอ้ียง  
ฝั่งตะวันตก และคลองบางเรือน ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ และมสัยิดดารุ้ลอาบีดีน 
    ด้านตะวันตก  จดคลองจระเข้น้อย ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยง    
สีนํ้าตาล 
  ๕.๕๔ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ก ๓ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ 
ฝั่งตะวันออก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ 
ฝั่งตะวันตก 
  ๕.๕๕ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ และเสน้ขนานระยะ  
๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔  
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๖ และเสน้ขนานระยะ ๔๐๐ เมตร  
กับริมคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๕๖ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองวังตะเคียน ฝั่งตะวันตก และคลองบางพระ        
ฝั่งตะวันตก  
 



๒๕ 
 

    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน        
ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ ฝั่งตะวันตก 
  ๕.๕๗ ด้านเหนือ  จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองวังตะเคียน        
ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับรมิคลองบางพระ ฝั่งตะวันออก และถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองบางพระ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองบางพระ ฝั่งตะวันออก และคลองวังตะเคียน  
ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๕๘ ด้านเหนือ  จดคลองบางพระ ฝั่งใต้                
    ด้านตะวันออก  จดคลองบางพระ ฝั่งตะวันตก และวัดบ้านนาเทพธาราม 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ        
ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ และถนนสาย ข ๗ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองบางพระ ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๕๙ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งเหนือ  
    ด้านตะวันออก  จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้ 
    ด้านใต้   จดคลองบางพระ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดวัดราษฎร์บํารุงวนาราม (วัดเกาะ) 
  ๕.๖๐ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ  
ฝั่งเหนือ   
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดคลองบางพระ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก 
  ๕.๖๑ ด้านเหนือ  จดคลองบางพระ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดคลองบางพระ ฝั่งตะวันตก และคลองบางกะไห         
ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ  
๕๐ เมตร กับรมิคลองบางกะไห ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดโรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฏ์ิ) 
  ๕.๖๒ ด้านเหนือ  จดคลองบางพระ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางพระ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดวัดนาคูโมทนามัย 
 



๒๖ 
 

  ๕.๖๓ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๔  
เส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร  
กับริมคลองบางพระ ฝั่งตะวันตก คลองบางพระ ฝั่งตะวันตก ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร  
กับริมคลองบางพระ ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับรมิคลองบางกะไห ฝั่งตะวันตก 
    ด้านตะวันออก  จดคลองบางกะไห ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมือง 
ฉะเชิงเทรากับอําเภอบ้านโพธ์ิ และคลองบางเรือน ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองแพรกนกเอ้ียง ฝั่งตะวันออก วัดแพรกนกเอ้ียง  
โรงเรียนวัดแพรกนกเอ้ียง และถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
  ๕.๖๔ ด้านเหนือ  จดถนนสาย ข ๗ ฟากใต้ เสน้ขนานระยะ ๕๐ เมตร  
กับริมคลองบางกะไห ฝั่งตะวันออก และเสน้ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ 
    ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมือง 
ฉะเชิงเทรากับอําเภอบ้านโพธ์ิ  
    ด้านตะวันตก  จดคลองบางกะไห ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๖๕ ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิ 
กับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
    ด้านตะวันออก  จดคลองบางกะไห ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์     
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนสาย ค ๒ มัสยิดยัมอ้ียตุ้ลอิสลาม และคลองบางเรือน ฝั่งตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๑๙ และหมายเลข ๖.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว   
มีกรอบและเสน้ทแยงสีนํ้าตาล และบริเวณหมายเลข ๗ ทีกํ่าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
  ๕.๖๖ ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิ 
กับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิ 
กับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งเหนือ และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
อําเภอคลองเขือ่น อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองบางกะไห ฝั่งตะวันออก 
 
 
 



๒๗ 
 

  ๕.๖๗ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งเหนือ  
    ด้านตะวันออก  จดวัดเทพราชปวราราม 
    ด้านใต้   จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสาย ค ๒ ฟากตะวันออก 
  ๕.๖๘ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์    
ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองบางกะไห ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร  
กับริมคลองประเวศบุรีรมย์ ฝัง่เหนือ และเสน้ขนานระยะ ๕๐ เมตร กับรมิคลองบางกะไห ฝั่งตะวันออก 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔                                   
    ด้านใต้   จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดโรงเรียนวัดเทพราช 
  ๕.๖๙ ด้านเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งใต้  
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยง 
สีนํ้าตาล  
  ๕.๗๐ ด้านเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดโรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบํารุง) ที่ทําการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ และ 
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองขุนพิทักษ์ ฝั่งตะวันออก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากเหนือ เส้นขนาน 
ระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองขนุพิทักษ์ ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับรมิคลองประเวศบุรีรมย์     
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 



๒๘ 
 

  ๕.๗๑ ด้านเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์   
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดวัดประเวศวัฒนาราม 
  ๕.๗๒ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิกับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๕.๗๓ ด้านเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จงัหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยง     
สีนํ้าตาล 
  ๕.๗๔ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิกับอําเภอบางปะกง คลองพระยาสมุทร ฝั่งตะวันออก และคลองเขตนา  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองวัว ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๗๕ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
อําเภอคลองเขือ่น อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง 
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองขุนพิทักษ์ ฝั่งตะวันตก และทางหลวง
ชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากใต้ 



๒๙ 
 

    ด้านตะวันออก  จดคลองขุนพิทักษ์ ฝั่งตะวันตก  
    ด้านใต้   จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต 
การปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิ กับอําเภอบางปะกง  
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ฟากตะวันออก 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๖.๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเสน้ทแยง
สีนํ้าตาล บริเวณหมายเลข ๘.๓๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๙.๔๘ ที่กําหนดไว้
เป็นสีเทาอ่อน 
  ๕.๗๖ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองขนุพิทักษ์  
ฝั่งตะวันออก 
    ด้านใต้   จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ด้านตะวันตก  จดคลองขุนพิทักษ์ ฝั่งตะวันออก 
  ๕.๗๗ ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น 
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านโพธ์ิกับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลองประเวศบุรีรมย์  
ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ และแม่นํ้า 
บางปะกง ฝั่งใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดแม่นํ้าบางปะกง ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดแม่นํ้าบางปะกง ฝั่งเหนือ ที่ทําการองค์การ 
บริหารส่วนตําบลบางกรูด วัดผาณิตาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกรูด โรงเรียนวัดผาณิตาราม  
ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ ฝายส่งนํ้าและบํารุงรักษาที่ ๓ (ประตูนํ้าท่าถั่ว) และวัดมงคลโสภิต 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันออก  
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก 
  ๕.๗๘ ด้านเหนือ  จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฟากใต้ ฝายส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาที่ ๓ (ประตูนํ้าท่าถั่ว) วัดกระทุ่ม และโรงเรียนวัดกระทุ่ม  
    ด้านตะวันออก  จดแม่นํ้าบางปะกง ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๕ ฟากเหนือ ที่ทําการ    
องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสนามจันทร์ เส้นขนานระยะ  
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมคลอง 
ประเวศบุรีรมย์  ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันออก 
  ๕.๗๙ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต้   จดคลองลาดขวาง ฝั่งเหนือ 
 
 



๓๐ 
 

    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน 
  ๕.๘๐ ด้านเหนือ  จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลองลาดขวาง  
ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ 
    ด้านใต้   จดคลองลาดขวาง ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอราชสาสน์ อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๕.๘๑ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๕ ฟากใต้ เสน้ขนาน 
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมคลอง 
ลาดขวาง ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔  
    ด้านตะวันออก  จดแม่นํ้าบางปะกง ฝั่งตะวันตก 
    ด้านใต้   จดแม่นํ้าบางปะกง ฝั่งเหนือ วัดหัวเนิน โรงเรียน 
ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ที่ทําการองค์การบริการส่วนตําบลลาดขวาง และคลองลาดขวาง ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ฟากตะวันออก 
 ๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีนํ้าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอคลองเขื่อน  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ทีกํ่าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ใหเ้ป็นที่ดินประเภทท่ีโล่ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ สระประปาเกาะไร่หมู่ ๕ 
 ๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังต่อไปน้ี 
   ๘.๑ โรงเรียนไผ่ดําพิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) 
   ๘.๒ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 
   ๘.๓ โรงเรียนวัดแครายมนตรีประชาสรรค์ 
   ๘.๔ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล) 
   ๘.๕ โรงเรียนวัดคลองเจ้า  
   ๘.๖ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
   ๘.๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์ 
   ๘.๘ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 
   ๘.๙ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรอืงวัฒนาคม) 
 



๓๑ 
 

  ๘.๑๐ โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล) 
  ๘.๑๑ โรงเรียนดาราสมุทร 
  ๘.๑๒ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 
  ๘.๑๓ โรงเรียนวัดหนามแดง (คัณทาโรราษฎร์บํารุง) 
  ๘.๑๔ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 
  ๘.๑๕ โรงเรียนวัดบางปลานัก (สหกรณ์สิริประชาบํารุง) 
  ๘.๑๖ โรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต (ศรีไพจิตร) 
  ๘.๑๗ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 
  ๘.๑๘ โรงเรียนวัดไชยธารา 
  ๘.๑๙ โรงเรียนนําทางสู่สวรรค์ (มิฟดาฮุ้ลญนนะฮ์) 
  ๘.๒๐ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
  ๘.๒๑ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น (จี้ด น้อยใจบุญบํารงุ ๒) 
  ๘.๒๒ โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง (นานาราษฎร์อุปถัมภ์) 
  ๘.๒๓ โรงเรียนสุเหร่าลาดนํ้าขาว 
  ๘.๒๔ โรงเรียนวัดจระเข้น้อย 
  ๘.๒๕ โรงเรียนวัดเกาะ 
  ๘.๒๖ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๔ 
  ๘.๒๗ โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ) 
  ๘.๒๘ โรงเรียนบ้านเกาะดอน (เลิศสินธ์ุประชาสรรค์) 
  ๘.๒๙ โรงเรียนวัดแพรกนกเอ้ียง 
  ๘.๓๐ โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎริ์) 
  ๘.๓๑ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ ่
  ๘.๓๒ โรงเรียนวัดนาคู (กระจ่างประชานุกูล) 
  ๘.๓๓ โรงเรียนวัดคลองสวน 
  ๘.๓๔ โรงเรียนวัดเทพราช 
  ๘.๓๕ โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิรปิระชาบํารุง) 
  ๘.๓๖ โรงเรียนวัดผาณิตวิทยา 
  ๘.๓๗ โรงเรียนวัดผาณิตาราม 
  ๘.๓๘ โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บํารุง 
  ๘.๓๙ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 
  ๘.๔๐ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
 ๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๔๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
   ๙.๑ วัดไผ่ดําเจริญสุข 
   ๙.๒ วัดบึงทองหลาง 
   ๙.๓ วัดแครายวงศ์มณ ี
   ๙.๔ วัดปากคลองหลวงแพ่ง 
   ๙.๕ วัดคลองเจ้า 
 



๓๒ 
 

   ๙.๖ วัดสว่างอารมณ์ 
   ๙.๗ มัสยิดยามีอุ้นอีบาดะห์ 
   ๙.๘ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) 
   ๙.๙ วัดชนะสงสารพิทยาธร 
  ๙.๑๐ วัดสุวรรณมาตร 
  ๙.๑๑ สํานักสงฆ์วีรโชติธรรมาราม 
  ๙.๑๒ สุสานวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ 
  ๙.๑๓ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ 
  ๙.๑๔ วัดเซนต์ร๊อค 
  ๙.๑๕ วัดคู้เกษมสโมสร 
  ๙.๑๖ วัดถวิลศิลามงคล 
  ๙.๑๗ วัดหนามแดง 
  ๙.๑๘ วัดสุทธาวาส 
  ๙.๑๙ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 
  ๙.๒๐ วัดบางปลานัก 
  ๙.๒๑ วัดนครเน่ืองเขต (ต้นตาล) 
  ๙.๒๒ มัสยิดอัลวารุ้ลอิสลาม (สมอเซ) 
  ๙.๒๓ วัดไชยธาราประชาบํารุง 
  ๙.๒๔ วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร 
  ๙.๒๕ วัดแพรกวังตะเคียน 
  ๙.๒๖ มัสยิดนูรู้ลอิสลาม 
  ๙.๒๗ วัดขวัญสะอาด 
  ๙.๒๘ มัสยิดมัจมาอุ้ลอิบาดะห์ 
  ๙.๒๙ มัสยิดมู่รอก้ีบุ้ลอิสลาม 
  ๙.๓๐ วัดจระเข้น้อย 
  ๙.๓๑ วัดราษฎร์บํารุงวนาราม (วัดเกาะ) 
  ๙.๓๒ มัสยิดลีวาอ้ิลอัมด์ 
  ๙.๓๓ มัสยิดซอลี่ฮุ้นอิสลาม 
  ๙.๓๔ วัดแพรกนกเอ้ียง 
  ๙.๓๕ วัดบ้านนาเทพธาราม 
  ๙.๓๖ วัดนาคูโมทนามัย 
  ๙.๓๗ มัสยิดอัลอิกรอม 
  ๙.๓๘ มัสยิดอัลอาดี 
  ๙.๓๙ สุสานอิสลามเกาะไร่ 
  ๙.๔๐ มัสยิดยัมอ้ียตุ้ลอิสลาม 
  ๙.๔๑ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน   
  ๙.๔๒ วัดคลองสวน 
  ๙.๔๓ วัดเทพราชปวราราม 
 



๓๓ 
 

  ๙.๔๔ วัดประเวศวัฒนาราม 
  ๙.๔๕ วัดมงคลโสภิต 
  ๙.๔๖ วัดผาณิตาราม 
  ๙.๔๗ วัดกระทุ่ม 
  ๙.๔๘ วัดกลางราษฎร์บํารุง 
  ๙.๔๙ วัดหัวเนิน 
 ๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๓๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีนํ้าเงิน ให้เป็น 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๑๐.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลศาลาแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศาลาแดง 
   ๑๐.๒ ประปาเทศบาลตําบลศาลาแดง 
   ๑๐.๓ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง 
   ๑๐.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าบ้านคลองเจ้า 
   ๑๐.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสว่างอารมณ์ 
   ๑๐.๖ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหลวงแพ่ง 
   ๑๐.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองนครเน่ืองเขต 
   ๑๐.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ 
   ๑๐.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองอุดมชลจร 
  ๑๐.๑๐ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองนครเน่ืองเขต 
  ๑๐.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนามแดง 
  ๑๐.๑๒ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๑๐.๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมู่ ๑๓ คลองหลวงแพ่ง 
  ๑๐.๑๔ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนามแดง 
  ๑๐.๑๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าคลองขวาง  
  ๑๐.๑๖ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน 
  ๑๐.๑๗ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองอุดมชลจร 
  ๑๐.๑๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสมอเซ 
  ๑๐.๑๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแขวงกลั่น 
  ๑๐.๒๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตะเคียน 
  ๑๐.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางเตย 
  ๑๐.๒๒ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
  ๑๐.๒๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองเปร็ง 
  ๑๐.๒๔ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเปร็ง  
  ๑๐.๒๕ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางกะไหและโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ 
ตําบลบางกะไห  
  ๑๐.๒๖ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะไร่ 
  ๑๐.๒๗ สํานักงานเทศบาลตําบลเทพราช 
  ๑๐.๒๘ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเทพราชและโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ 
ตําบลเทพราช 
 



๓๔ 
 

  ๑๐.๒๙ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ 
  ๑๐.๓๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองประเวศ 
  ๑๐.๓๑ หมวดการทางบ้านโพธ์ิ 
  ๑๐.๓๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกรูด 
  ๑๐.๓๓ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางกรูด 
  ๑๐.๓๔ ฝายส่งนํ้าและบํารุงรักษาที่ ๓ (ประตูนํ้าท่าถั่ว) 
  ๑๐.๓๕ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๑๐.๓๖ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลลาดขวาง 
  ๑๐.๓๗ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ 
ตําบลสนามจันทร์ 
 
   

   
 
 
 
 
  





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ 
 ๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จาํนวน ๔ สาย ดังน้ี 
  ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๒  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๒ บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร  
บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ทีบ่ริเวณห่างจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บรเิวณห่างจากถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) 
บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร  
  ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประสานมิตร และ 
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ข ๕) ที่บริเวณห่างจาก
ถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ข ๕) บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๒) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ข ๕) ระยะประมาณ ๔,๑๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทศิตะวันตกเฉยีงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ข ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 
๒,๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๓ 
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับถนนสาย ค ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๓ 
ระยะประมาณ ๑,๙๘๐ เมตร 
  ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๖  
ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนประสานมิตร (ถนนสาย ก ๒)  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที ่๔ 
(ถนนสาย ก ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนบางเตยพัฒนาหมู่ที่ ๔ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงชนบท  
ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ถนนสาย ก ๔)  
ระยะประมาณ ๑,๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๙๘๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๒) 
บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๒ 
ระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร 
  ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ ๔  
เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๑,๕๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๓ 
 
 
 
 



๒ 
 

 ๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จาํนวน ๗ สาย ดังน้ี 
  ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐  
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ  
๗๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๐๑๐  
เมตร บรรจบกบัถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม  
ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔ 
  ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. 
ฉช. ๓๐๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. ฉช. 
๓๐๑๔ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๓๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณ 
ห่างจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว 
ถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร 
บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณห่างจากถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) 
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ 
(ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร 
จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร 
  ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๑,๖๖๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร บรรจบกบัถนนสาย ข ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๑,๖๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๑) ทีบ่ริเวณห่างจาก 
ถนนสาย ค ๑ บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ค ๑  
ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับ 
ถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๑,๖๖๐ เมตร 
  ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. ฉช.  
๓๐๑๔ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ บรรจบกับถนนสาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๖๖๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๑) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณห่างจาก 
 
 
 



๓ 
 

ถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๑) ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑  
บรรจบกับถนน สาย ค ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร 
  ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. วังตะเคียน และ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  
(ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. วังตะเคียน ระยะประมาณ ๔,๑๔๐ เมตร  
บรรจบกับถนนประสานมิตร (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร  
บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  
ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวง 
แผน่ดินหมายเลข ๓๐๔ (เลี่ยงเมือง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ระยะประมาณ ๑,๘๔๐ เมตร 
  ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสรา้งใหม่ เริ่มต้นจากถนนประสานมิตร (ถนนสาย ก ๒) ที่บริเวณห่างจาก 
ถนนประสานมิตร (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ข ๕) ไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ 
บรรจบกับถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ 
๙๙๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศใต้ 
ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ข ๗) ที่บริเวณห่างจาก 
ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ข ๗) บรรจบกับถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ถนนสาย ก ๔) ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๗ ระยะประมาณ ๒,๕๕๐ เมตร 
  ถนนสาย ข ๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔  
เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ค ๒ บรรจบกับ 
ถนนสาย ก ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ค ๒ ระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗,๗๔๐ เมตร  
จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก 
 ๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จาํนวน ๒ สาย ดังน้ี 
  ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ 
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๒) ทีบ่ริเวณ 
ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับถนน อบต. วังตะเคียน (ถนนสาย ข ๕)  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ (ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร บรรจบกบัถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ระยะประมาณ ๒,๖๙๐ เมตร บรรจบกับถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ.ฉช. ๓๐๑๔  
บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบจ. ฉช. ๓๐๑๔ ระยะประมาณ  
 



๔ 
 

๙๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏช่ือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร  
บรรจบกับถนนสาย ข ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ระยะประมาณ 
๑,๐๒๐ เมตร บรรจบกับถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณห่างจากถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐ 
(ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน อบต. ฉช. ๒๐๖๐  
(ถนนสาย ข ๒) ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร 
บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 
๒,๔๖๐ เมตร จนสุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก 
  ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔  
และถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๐๔ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (เลีย่งเมือง) บรรจบกับทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔  
ระยะประมาณ ๒,๙๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๙๐ เมตร บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ระยะประมาณ 
๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๙๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้และ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ค ๒) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ (ถนนสาย ค ๒) 
ระยะประมาณ ๓,๙๒๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑  
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ตําบลศาลาแดง  ตําบลบางนํ้าเปร้ียว  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  ตําบลคลองนครเน่ืองเขต  ตําบลบางขวัญ  
ตําบลท่าไข่  ตําบลคลองหลวงแพ่ง  ตําบลคลองอุดมชลจร  ตําบลหนามแดง  ตําบลวังตะเคียน  ตําบลคลองเปรง  
ตําบลบางเตย  ตําบลโสธร  ตําบลบางกะไห  ตําบลบางพระ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  และตําบลเกาะไร่  ตําบลเทพราช  
ตําบลคลองประเวศ  ตําบลบางกรูด  ตําบลสนามจันทร์  ตําบลลาดขวาง  อําเภอบ้านโพธ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรกัษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า   
การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


