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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ 
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาล 
เมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
(๑) บริเวณที่  ๑  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (๑.๑) ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านเหนือ  เริ่มจากหลักเขต

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  หลักเขตที่  ๔  ซ่ึงตั้งอยู่ริมคลองบ้านใหม่  ฝ่ังตะวันตก  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ไปทางทิศตะวันออก  ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  จนบรรจบ  
กับหลักเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  หลักเขตที่  ๕  ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๐๐  ตามแนวเส้นตั้งฉาก  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านเหนือ  เริ่มจากหลักเขต
ที่  ๕  ซ่ึงเป็นเส้นขนานระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ไปทาง
ทิศใต้จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร  กับแม่น้ํ าบางปะกง   
ฝ่ังเหนือ  วัดจีนประชาสโมสร  (เล่งฮกยี่)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ฟากตะวันตก  เส้นขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  คลองบ้านใหม่  ฝ่ังตะวันออก   
วัดเทพนิมิตและศาลเจ้าพระพรหมสี่หน้า  โรงเรียนวัดเทพนิมิต  เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  
คลองท่าไข่  ฝ่ังเหนือ   
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   ด้านตะวันตก จดวัดประตูน้ํ าท่าไข่   โรงเรียนวัดประตูน้ํ าท่าไข่และ 
เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านเหนือ  ที่จุดซ่ึงโรงเรียนวัดประตูน้ําท่าไข่บรรจบกับแนวเส้นตรงจากหลักเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาล  
หลักเขตที่  ๓  ซ่ึงตั้งอยู่ริมคลองบ้านใหม่  ฝ่ังตะวันตก  และจากหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๓  เป็นเส้นเลียบ
ริมคลองบ้านใหม่  ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลหลักที่  ๔ 

 (๑.๒) ด้านเหนือ จดคลองลาว  ฝ่ังใต้  เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามริมคลองลาว  ฝ่ังใต้  จนบรรจบกับคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวันตก   

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามริมคลองท่าไข่  
ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  บริเวณชุมชนประตูน้ําท่าไข่ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออก  ฟากเหนือ  สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา  ฟากเหนือ  จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  
ฟากตะวันตก 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  
ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับคลองลาว  ฝ่ังใต้ 

 (๑.๓) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  เริ่มจาก
แนวเขตสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา  ฝ่ังตะวันตกเลียบไปทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  จนบรรจบกับแนวเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  
ฟากตะวันตกเริ่มจากเขตสถานีรถไฟ  ฟากตะวันตก  ไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔   
ฟากตะวันตกถึงเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๔  บรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๔  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางถนนพระยาศรีสุนทร  ที่จุดซ่ึงห่างจากถนนพระยาศรีสุนทรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  
ไปทางทิศตะวันออกตามถนนพระยาศรีสุนทร  ระยะประมาณ  ๕๙๕  เมตร  ไปทางทิศใต้  ตามแนว 
เส้นตั้งฉากกับถนนพระยาศรีสุนทรจนบรรจบกับถนนพระยาศรีสุนทร  ฟากใต้  ไปตามแนวถนนพระยาศรีสุนทร  
ฟากใต้  จนบรรจบกับคลองโสธร  ฝ่ังตะวันตก  ไปตามแนวคลองโสธร  ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับถนนประชาสรรค์  
ฟากเหนือ  ไปตามแนวถนนประชาสรรค์  ฟากเหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบถนนประชาสรรค์  
ซอย  ๓  ฟากตะวันตกไปตามแนวถนนประชาสรรค์  ซอย  ๓  ฟากตะวันตกแนวถนนเทพคุณากร  ซอย  ๘/๑  
จนบรรจบกับถนนเทพคุณากร  ฟากเหนือ  และจดถนนเทพคุณากร  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับ
แนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทพคุณากร  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ด้านใต้ 
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   ด้านใต้ จดแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเทพคุณากร  
ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านใต้  เริ่มจากถนนเทพคุณากร  ซอย  ๒  ฟากตะวันตก  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ฟากตะวันออก  ซ่ึงเป็นหลักเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  หลักเขตที่  ๑๒  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ไปทาง
ทิศตะวนัตก  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔   
ซ่ึงเป็นหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๑๓   

   ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่เส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  เริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๑๓  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  บรรจบหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๑๔  และไปตามแนวเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   
จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้   

ทั้งนี้  ยกเว้นสถานีขนส่งฉะเชิงเทราและโรงเรียนเทศบาล  (๒)  พระยาศรี สุนทรโวหาร   
(น้อย  อาจารยางกูร) 

 (๑.๔) ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากที่ห่างจากจุดศูนย์ถนนศุขประยูรข้างละ  ๒๐๐  เมตร  
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  (เล่ียงเมือง)  และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนศุขประยูร  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร   

   ด้านตะวันออก จด เ ส้น เลียบตามแนว เส้นขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร   
กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านตะวันออก  จนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ  ที่หลักเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๘ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  (เล่ียงเมือง)  ฟากเหนือ  เริ่มจากหลักเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราหลักเขตที่  ๘  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราหลักเขตที่  ๙ 

   ด้านตะวันตก จด เ ส้น เลียบตามแนว เส้นขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร   
กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านตะวันตก  จนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากเหนือ  ที่หลักเขตเทศบาลหลักเขตที่  ๙ 

ทั้งนี้  ยกเว้นด่านป่าไม้ฉะเชิงเทรา   
(๒) บริเวณที่  ๒  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (๒.๑) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้เริ่มจาก   

ริมคลองท่าไข่  ฝ่ังเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  วัดเทพนิมิต  ศาลเจ้าพระพรหมส่ีหน้าคลองบ้านใหม่   
ฝ่ังตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ฟากตะวันออก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังเหนือ
จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐   
ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านตะวันออก 
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   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ซ่ึงเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านตะวันออก  ไปทางทิศใต้และ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับวัดแหลมใต้   

   ด้านใต้ จดวัดแหลมใต้  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต้  และเส้นเลียบ
ริมแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับถนนสาธารณะไม่ปรากฎช่ือ   

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏช่ือ  สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภกิจ  
ถนนศุภกิจ  ซอย  ๑  ด้านตะวันออก  และด้านตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนศุภกิจ  และคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวันออก  จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 

ทั้งนี้  ยกเว้นวัดอุภัยภาติการาม 
 (๒.๒) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบริมคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้  เริ่มจากเขตทางรถไฟ 

สายตะวันออก  ฟากเหนือ  บรรจบกับคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้  ไปทางทิศตะวันออกตามริมคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้  จนบรรจบกับ
เขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก 

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก  
เริ่มจากแนวเส้นขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับ
แนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ   
ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้ 

 (๒.๓) ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  เริ่มจากแนวเขต
ทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับ 
ถนน  มหาจักรพรรดิ์  ฟากเหนือ  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนศรีโสธรตัดใหม่บรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนมหาจักรพรรดิ์เป็นระยะ  ๓๕๐  เมตร 

   ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ไปทางทิศใต้  ตาม 
ถนนมหาจักรพรรดิ์  ซอย  ๑๑  ฟากตะวันตก  เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนมหาจักรพรรดิ์  
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  สํานักงานปศุสัตว์  เขต  ๖  เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
เรือนจํากลางพิเศษฉะเชิงเทรา  จนบรรจบกับถนนหน้าเมือง  ฟากเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามถนนหน้าเมือง  
ฟากเหนือ  ถนนศรีโสธรตัดใหม่  ฟากตะวันตก  และถนนพระยาศรีสุนทร  ฟากเหนือ  จนบรรจบกับ 
เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนพระยาศรีสุนทร  ที่จุดซ่ึงห่างจากถนนพระยาศรีสุนทรบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนพระยาศรีสุนทร  ระยะประมาณ  ๕๙๕  เมตร   
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   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลาง  
ถนนพระยาศรีสุนทร  บรรจบกับเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ที่จุดซ่ึงห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  บรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๔  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  
๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  เส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  แนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับแนวเขต 
ทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 

ทั้งนี้  ยกเว้นแขวงการทางฉะเชิงเทรา   
 (๒.๔) ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้   
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนชุมพล  

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   
   ด้านตะวันตก จดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ิ   
 (๒.๕) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแม่น้ํา  

บางปะกง  ฝ่ังใต้  เริ่มจากแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  ซ่ึงเป็นแนวเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร 

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามเส้นขนานระยะ  
๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  จนบรรจบกับแนวเส้นตั้งฉากกับถนนศุขประยูรฟากตะวันตก  
ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  (เล่ียงเมือง)  และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนศุขประยูร  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร 

   ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนศุขประยูร  ฟากตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร   
ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านใต้   

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   
กับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังใต้ 

ทั้งนี้  ยกเว้นพื้นที่บริเวณหมายเลข  ๓.๕  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา   
หน่วยป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่  ๒  ฉะเชิงเทรา  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและ 
ที่ทําการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่  ๑๘   

(๓) บริเวณที่  ๓  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (๓.๑) ด้านเหนือ จดถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากใต้  เริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๑๔  ฟากตะวันออก  บรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ตามถนนมหาจักรพรรดิ์  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๔   
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   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเส้นขนาน
ระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  จนบรรจบเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๑๔  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  บรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ระยะประมาณ  ๖๖๐  เมตร 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ฟากตะวันออก 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากใต้ 

 (๓.๒) ด้านเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  เริ่มจากแนวเส้นตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางถนนมหาจักรพรรดิ์  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนศรีโสธรตัดใหม่บรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวถนนมหาจักรพรรดิ์  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๑๘  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรกิจ   

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวขนานระยะ  
๑๘  เมตร  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากตะวันตก  ที่ทําการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โรงเรียนดัดดรุณีและวัดปิตุลาราชรงัสฤษฎ์ิ  โรงพยาบาลพุทธโสธร  และบรรจบกับถนนจุลละนันท์ฟากเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนจุลละนันท์  
ฟากเหนือ  สํานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เส้นขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนมหาจักรพรรดิ์  จนบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ซอย  ๑๑  ฟากตะวันออก 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือตามแนว 
ถนนมหาจักรพรรดิ์  ซอย  ๑๑  จนบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากใต้ 

 (๓.๓) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือตามแนว 
ถนนชุมพลฟากใต้  เริ่มจากถนนชุมพล  ฟากใต้  บรรจบกับถนนศุขประยูร  ฟากตะวันตก  สถานีตํารวจภูธร
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เส้นขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนชุมพล  จนบรรจบกับแนวเส้นขนาน
ระยะ  ๘  เมตร  กับคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวันตก 

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ  ๘  เมตร  
กับคลองท่าไข่ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฎช่ือ   

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ  
ถนนนิยมไทย  ฟากเหนือ  ธนาคารออมสิน  สาขาฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า   
และบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากตะวันออก 
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   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนมหาจักรพรรดิ์  
ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับถนนชุมพล  ฟากใต้   

 (๓.๔) ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภกิจ   
เริ่มจากคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนศุภกิจ  ซอย  ๑  ฟากตะวันออก  เส้นขนาน 
ระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภกิจ  จนบรรจบกับสมาคมสงเคราะห์การกุศล 

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศใต้ตามสมาคมสงเคราะห์การกุศล 
ไปทางทิศตะวันออกตามถนนศุภกิจ  ฟากใต้  และทิศใต้ตามเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  จนบรรจบกับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังเหนือ  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ด้านตะวันออก 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแม่น้ําบางปะกง  
ฝ่ังเหนือ  จนบรรจบกับคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวนัออก 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามคลองท่าไข่ฝ่ังตะวันออก   
จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุภกิจ 

 (๓.๕) ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนศุขประยูร  ฟากตะวันตกที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจาก
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  บรรจบกับถนนศุขประยูรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวถนนศุขประยูร  
ระยะประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับ
ศูนย์กลางถนนศุขประยูร  ซ่ึงเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  และเส้นต่อตรงจากเส้นตั้งฉากกับ 
ถนน  ศุขประยูร  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับคลองบางตีนเป็ด  ฝ่ังตะวันตก   

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามคลองบางตีนเป็ด  
ฝ่ังตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับ
ถนนศุขประยูร  ฟากตะวันออก  ที่จุดซ่ึงอยู่ห่างจากถนนศุขประยูรบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนศุขประยูร  ระยะ  ๓๘  เมตร 

   ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนศุขประยูร  ฟากตะวันออกถนนศุขประยูร  
ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนศุขประยูร  ฟากตะวันออก  และถนนสาธารณะ 
ไม่ปรากฏช่ือ  ฟากเหนือ  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร   
ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านใต้ 

   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับถนนศุขประยูร  ฟากตะวันตก  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา  ด้านใต้ 

(๔) บริเวณที่  ๔  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (๔.๑) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบคลองลาว  ฝ่ังใต้  เริ่มจากแนวเส้นขนานระยะ  

๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  บรรจบกับคลองลาว  ฝ่ังใต้  ซ่ึงเป็นหลักเขต
เทศบาลหลักเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราหลักเขตที่  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ฟากตะวันตก 
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   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  
ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออก  ฟากเหนือ  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๔ 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔  ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับคลองลาว  ฝ่ังใต้  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของหลักเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  หลักเขตที่  ๑ 

 (๔.๒) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแม่น้ําบางปะกง  
ฝ่ังใต้  เริ่มจากแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาล 
เมืองฉะเชิงเทรา  ด้านใต้  บรรจบกับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังใต้  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  ซ่ึงเป็นเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ด้านตะวันออก 

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแม่น้ําบางปะกง  
ฝ่ังใต้ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวเส้นขนาน
ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังใต้  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นขนาน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนศุขประยูร  จนบรรจบกับแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังใต้ 

(๕) บริเวณที่  ๕  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
 (๕.๑) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบริมคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้  เริ่มจากบริเวณริมคลองท่าไข่  

ฝ่ังใต้  บรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๘  เมตร  กับริมคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก   
จนบรรจบกับริมคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวันตก 

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามริมคลองท่าไข่  
ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับริมแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามริมแม่น้ําบางปะกง  
ฝ่ังเหนือ  จนบรรจบกับแนวเส้นที่ลากต่อตรงจากศูนย์กลางถนนสันติราษฎร์   

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้น 
ที่ลากต่อตรงจากศูนย์กลางถนนสันติราษฎร์  ถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากใต้  เส้นขนานระยะ  ๕๐  เมตร  
กับศูนยก์ลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อและริมคลองท่าไข่  ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับริมคลองท่าไข่  ฝ่ังใต้ 
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 (๕.๒) ด้านเหนือ จดเส้นเลียบแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้เริ่มจาก
แนวเส้นขนานระยะ  ๑๘  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรกิจบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้  
ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนนรกิจ  ฟากตะวันออก 

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบถนนนรกิจ  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
จนบรรจบกับถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกตามถนนมหาจักรพรรดิ์  ฟากเหนือ  
จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๑๘  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรกิจ 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นขนาน
ระยะ  ๑๘  เมตร  กับศูนย์กลางถนนนรกิจ  จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต้ 

 (๕.๓) ด้านเหนือ จดแนวเส้นตั้งฉากกับถนนมรุพงษ์  ฟากตะวันออก  ที่จุด 
ซ่ึงห่างจากถนนมรุพงษ์บรรจบกับถนนสุขเกษม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมรุพงษ์   
ระยะประมาณ  ๔๕  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนบรรจบกับริมแม่น้ําบางปะกง  ฝ่ังตะวันตก   

   ด้านตะวันออก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามริมแม่น้ําบางปะกง  
ฝ่ังตะวันตก  จนบรรจบกับถนนหน้าเมือง  ฟากเหนือ 

   ด้านใต้ จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามถนนหน้าเมือง  
จนบรรจบกับถนนมรุพงษ์  ฟากตะวันออก 

   ด้านตะวันตก จดเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนมรุพงษ์  
จนบรรจบกับแนวเส้นตั้งฉากกับถนนมรุพงษ์  ฟากตะวันออก 

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  และบริเวณที่  ๕  ปรากฏตามแผนที่
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๖) โรงฆ่าสัตว์ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๙) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) โรงกําจัดมูลฝอย 

(๑๐) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ
และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถาน  ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๖) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) โรงฆ่าสัตว์ 
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) โรงกําจัดมูลฝอย 

(๑๐) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด  และ

จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
(๕) อาคารพักอาศัยรวมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) อาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
(๗) ห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถว 
(๘) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๘ ภายในบริเวณที่  ๕  ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
(๓) สถานที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารเล้ียงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๖) อาคารพักอาศัยรวมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมถึงอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง   
(๘) ห้องแถว  บ้านแถว  หรือตึกแถว 
(๙) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก   

(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ 
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๒) โรงกําจัดมูลฝอย 
(๑๓) โรงซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ข้อ ๙ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗  และข้อ  ๘  ห้ามบุคคลใด

ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด 
ในข้อ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗  และข้อ  ๘ 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ข้อ ๑๐ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗  และข้อ  ๘  ก่อนหรือในวันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้
อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔,  ๕,  ๖  ,๗  และ
ข้อ  ๘ 

ข้อ ๑๑ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น  ก่อนวันที่  
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แต่จะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรารักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
กลยุทธ  ฉายแสง 

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 



  
 
 

- ๑ - 

บัญชีแนบท้ายเทศบญัญัตเิทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

เร่ือง  กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลงหรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรือบางประเภท 

ในท้องทีเ่ขตเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลาํดบัที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 
พืน้ที่บริเวณที่  ๕ 
โรงงานจาํพวกที ่

๑ ๒ ๓ 
๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอยา่งใด        

อยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  การตม้  น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช 

  
 
ได ้

 

 (๒)  การกระเทาะเมลด็  หรือเปลือกเมลด็พืช  ได ้  

 (๔)  การหีบหรืออดัฝ้าย  หรือการป่ันหรืออดันุ่น    

 (๕)  การเก็บรักษาหรือลาํเลียงพืช  เมลด็พืช  ในไซโล  โกดงั  หรือ
คลงัสินคา้ 

   

 (๘)  การเพาะเช้ือเห็ด  กลว้ยไม ้ หรือถัว่งอก ได ้ ได ้  

 (๙)  การร่อน  ลา้ง  คดั  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม 

 
ได ้

 
ได ้

 

 (๑๑)  การฟักไข่โดยใชตู้อ้บ ได ้   

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัสตัว ์ซ่ึงมิใช่สตัวน์ํ้ า อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การฆ่าสตัว ์

   

 (๒) การถนอมเน้ือสตัว ์โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลือ ดอง ตากแหง้  หรือ
ทาํใหเ้ยอืกแข็งโดยฉบัพลนั หรือเหือดแหง้ 

 
ได ้

 
ได ้

 

 (๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์ มนัสตัวห์รือหนงั
สตัว ์

  
ได ้

 

 (๖) การลา้ง ชาํแหละ แกะ ตม้ น่ึง ทอด หรือบดสตัว ์ หรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของสตัว ์

  
ได ้

 

 (๗) การทาํผลิตภณัฑจ์ากไข่ เพ่ือใชป้ระกอบเป็นอาหาร  เช่น  ไข่เค็ม 
ไข่เยีย่วมา้ ไข่ผง ไข่เหลวเยอืกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เยน็ 

 
ได ้

 
ได ้
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ลาํดบัที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

พืน้ที่บริเวณที่  ๕ 

โรงงานจาํพวกที ่
๑ ๒ ๓ 

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัสตัวน์ํ้ า  อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ     
หลายอยา่ง   ดงัต่อไปน้ี 
(๒)  การถนอมสตัวน์ํ้ า  โดยวิธีอบ  รมควนั  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแหง้  

หรือทาํใหเ้ยอืกแข็งโดยฉบัพลนั  หรือเหือดแหง้ 
(๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากสตัวน์ํ้ า   หนงั   หรือ  ไขมนั  

สตัวน์ํ้ า 

 
 
 

ได ้
 
 

 
 
 

ได ้
 

ได ้

 

 (๕) การลา้ง ชาํแหละ แกะ ตม้ น่ึง ทอด หรือบดสตัวน์ํ้ า  ได ้  

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผกั  พืช  หรือผลไมอ้ยา่งใด  อยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การทาํอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผกั  พืช  หรือผลไม ้ และบรรจุใน

ภาชนะท่ีผนึก  และอากาศเขา้ไม่ได ้

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

 

 (๒) การถนอมผกั  พืช  หรือผลไม ้โดยวิธีกวน  ตากแหง้  ดอง  หรือทาํ
ใหเ้ยอืกแข็งโดยฉบัพลนั  หรือเหือดแหง้ 

 
ได ้

 
ได ้

 

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเมลด็พืช  หรือหวัพืช  อยา่งใด       
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การสี  ฝัด หรือขดัขา้ว 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 
 

ได ้
 (๓) การป่นหรือบด เมลด็พืชหรือหวัพืช ได ้ ได ้ ได ้

 (๔) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมลด็พืชหรือหวัพืช ได ้ ได ้ ได ้

 (๖) การปอกหวัพืช  หรือทาํหวัพืชใหเ้ป็นเสน้  แว่น  หรือแท่ง ได ้ ได ้ ได ้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัอาหารจากแป้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือ
หลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การทาํขนมปัง  หรือขนมเคก้ 

 
 

ได ้

  

 (๒) การทาํขนมปังกรอบ  หรือขนมอบแหง้ ได ้   

 (๓) การทาํผลิตภณัฑอ์าหารจากแป้ง  เป็นเสน้  เมด็หรือช้ิน ได ้   
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ลาํดบัที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

พืน้ที่บริเวณที่  ๕ 

โรงงานจาํพวกที ่
๑ ๒ ๓ 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบันํ้ าตาล ซ่ึงทาํจากออ้ย  บีช  หญา้หวาน 
หรือพืชอ่ืนท่ีใหค้วามหวานอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ  หลายอยา่ง 
ดงัต่อไปน้ี 
(๗) การทาํนํ้ าตาลจากนํ้ าหวานของตน้มะพร้าว ตน้ตาลโตนด 
       หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่ออ้ย 

 
 
 
 

ได ้

  

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั  ชา  กาแฟ  โกโก ้ ช็อกโกเลต  หรือ
ขนมหวาน  อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๖) การทาํมะขามอดัเมด็  มะนาวอดัเมด็  หรือผลไมอ้ดัเมด็ 

 
 

ได ้

  

 (๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม ้ หรือเปลือกผลไม ้ หรือการเคลือบ     
ผลไม ้ หรือเปลือกผลไมด้ว้ยนํ้ าตาล 

 
ได ้

 
ได ้

 

 (๘) การอบหรือคัว่ถัว่  หรือเมลด็ผลไม ้(Nuts)  หรือการเคลือบถัว่  หรือ
เมลด็ผลไม ้(Nuts)  ดว้ยนํ้ าตาล  กาแฟ  โกโก ้ หรือ  ช็อกโกเลต 

   

 (๑๐) การทาํลกูกวาด  หรือทอฟฟ่ี ได ้   

 (๑๑) การทาํไอศกรีม ได ้   

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบ  อาหาร
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๖) การทาํนํ้ ามนัสลดั 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 

 (๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได ้ ได ้  

 (๘) การทาํพริกป่น  พริกไทยป่น  หรือเคร่ืองแกง ได ้ ได ้  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการทาํนํ้ าแข็ง  หรือ  ตดั  ซอย  บด  
หรือยอ่ยนํ้ าแข็ง 

  
ได ้

 
 

 

 

 

 

 



  
 
 

- ๔ - 

ลาํดบัที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

พืน้ที่บริเวณที่  ๕ 

โรงงานจาํพวกที ่
๑ ๒ ๓ 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบันํ้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์
นํ้าอดัลม หรือนํ้ าแร่ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การทาํนํ้ าด่ืม 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 
 

ได ้
 (๒) การทาํเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์    

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากส่ิงทอ  ซ่ึงมิใช่  
เคร่ืองนุ่งห่ม  อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การทาํผลิตภณัฑจ์ากส่ิงทอ เป็นเคร่ืองใชใ้นบา้น 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 

 (๔) การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยส่ิงทอ ได ้ ได ้  

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั  เชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน  อยา่งใด
อยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
 (๒) การผลิต  ประกอบ  หรือ  ซ่อมแซมตาข่าย  แห  หรืออวน 
         และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์งักล่าว 

 
 
 

ได ้

  
 
 
 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย  ซ่ึงมิใช่รองเทา้  อยา่งใด
อยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี  
(๑) การตดัหรือเยบ็เคร่ืองนุ่งห่ม  เข็มขดั  ผา้เช็ดหนา้  ผา้พนัคอ  เนคไท  

หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทา้จากผา้หนงัสตัว ์ ขนสตัว ์ หรือ
วสัดุอ่ืน 

 
 
 
 

ได ้

  

 (๒) การทาํหมวก ได ้   

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ  หรือเคร่ืองใชจ้ากไมไ้ผ ่ หวาย  ฟาง  ออ้  กก  
หรือผกัตบชวา 

 
ได ้

 
ได ้

 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากไม ้ หรือไมก้๊อก       
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี   รวมถึงช้ินส่วนของ
ผลิตภณัฑด์งักล่าว 
(๓) การแกะสลกัไม ้

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

 

 (๔) การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ้    
 

 

 



  
 
 

- ๕ - 

ลาํดบัที ่ ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

พืน้ที่บริเวณที่  ๕ 

โรงงานจาํพวกที ่
๑ ๒ ๓ 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั  เคร่ืองเล่น  เคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองใชท่ี้
มิไดร้ะบุไวใ้นลาํดบัอ่ืน  อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๔) การทาํร่ม  ไมถื้อ  ขนนก  ดอกไมเ้ทียม  ซีป  กระดุม ไมก้วาด  

แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กลอ้งยาสูบ  หรือกลอ้ง
บุหร่ี หรือไฟแช็ก 

 
 
 
 

ได ้

  
 
 
 

๙๑ โรงงานบรรจุสินคา้ในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือ
หลายอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การบรรจุสินคา้ทัว่ไป 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 
 

ได ้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย  ซ่ึงมิใช่รองเทา้ 
(๑) การตดัหรือเยบ็เคร่ืองนุ่งห่ม  เข็มขดั  ผา้เช็ดหนา้  ผา้พนัคอ   เนคไท 

หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเทา้จากผา้หนงัสตัว ์
(๒) การซ่อมแซมยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์ หรือส่วนประกอบ

ของยานดงักล่าว 

   

 (๓) การซ่อมแซมรถพ่วง  จกัรยานสามลอ้  จกัรยานสองลอ้  หรือ
ส่วนประกอบของยานดงักล่าว 

   

 (๔) การพ่นสีกนัสนิมยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์    
 (๕) การลา้งหรืออดัฉีดยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์ ได ้   

 

หมายเหตุ   ลาํดบัท่ี      หมายถึง      ลาํดบัท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน  
ได ้            หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภ้ายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

              โรงงานจาํพวกท่ี     หมายถึง      จาํพวกโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 




