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กฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคบัได้มีกําหนดห้าปี 
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๒  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
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(๑) ดํารงรักษาพื้นที่ที่ เหมาะสมทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างเพียงพอ  
ปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  อาหาร  หัตถกรรมพื้นบ้าน  และท่องเที่ยว  เพื่อให้เกิดการจ้างงาน  มีแหล่งงาน
สมดุลกับแรงงาน 

(๓) ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบท
ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย  และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

(๔) อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด   
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และสามารถ

สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(๘) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๕  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว  หรือป้ันหยา  ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพื่อการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําเจ้าพระยาไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําน้อยหรือแม่น้ําลพบุรี  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําน้อยหรือแม่น้ําลพบุรีไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   
และที่ดินริมฝ่ังคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๕  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยา  ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน  ให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๕  เมตร  การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยา  ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  เว้นแต่การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มีแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  ให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
และโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

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

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ที่ดินประเภทนี้ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพื่อการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําเจ้าพระยาไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําน้อยหรือแม่น้ําลพบุรี  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําน้อยหรือแม่น้ําลพบุรี  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   
และที่ดินริมฝ่ังคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของคลอง
หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ที่ว่างซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําเจ้าพระยาไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และที่ดินริมฝ่ังแม่น้ําน้อยหรือแม่น้ําลพบุรี  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝ่ังตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําน้อยหรือแม่น้ําลพบุรีไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  การท่องเที่ยว 
หรือเก่ียวกับการท่องเที่ยว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขต
ผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได ได

(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา ได

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว ได

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว ได

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได

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

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น ได ได ได

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส ได ได ได

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงหบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได ได ได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง ได ได ได

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได

(๒) การทําแปง ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได

๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได ได ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต ได ได ได

(๙) การทําหมากฝรั่ง ได ได ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว ได

     (เฉพาะในบริเวณฟารมปศุสัตว)

(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว ได

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ได

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ ได

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙ ได

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปน หรือบดมอลต ได

(๒) การทําเบียร (เฉพาะในสถานบริการ) ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได ได

(๓) การทําน้ําอัดลม ได ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓

ที่ดินประเภท

ชุมชน

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได

(๔) การทํายานัตถุ ได

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ได ได ได

(๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ได ได ได

(๓) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ได

(๔) การพิมพสิ่งทอ ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม ได ได

ที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน ได ได ได ได

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได

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

๒๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑซึ่งมิไดทําดวยวิธีถักหรือทอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน ได ได

(๘) การทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน ได ได

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ได ได ได ได

     ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป ได ได ได

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร ได

(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด ได

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได

(๖) การเผาถานจากไม ได

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) ได ได ได

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได ได

(๔) การทํายาสีฟน ได ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

๕

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗) การทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ได ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว ได ได ได ได

๕๖ โรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว ได ได

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม ได

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว ได

     หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน ได ได ได

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ ได ได ได

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได ได

(๓) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ได ได ได

(๔) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ได ได ได

(๕) การทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ได ได

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได

(๔) การทําตูหรือหองนิรภัย ได ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน ได ได ได

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจําพวกที่

๖

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน ได ได ได

     (Primary Rolling or Drawing Mills)

(๗) การทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา ได ได ได

(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ ได ได ได

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด ได ได ได

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

(๑๔) การทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ได ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต ได ได ได ได ได

หรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบ ได ได ได ได

หรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐโลหะหรือไม

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร ได ได ได

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด ได ได ได

     (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด ได ได ได

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ได ได ได

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ ได ได ได

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา ได ได ได

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล ได ได ได

(๘) การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได ได ได

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ ได ได ได

การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

ลําดับที่
ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๗

โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

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

สําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน

หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร 

เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือ ได ได ได

ถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา 

เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช 

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา ได ได ได

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา 

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง ได ได ได ได

เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) 

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสง

โทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ 

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่  

หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ 

หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส 

ดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรือ ได ได ได

อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) การทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ได ได ได

(๓) การทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา ได ได ได

     (Conductor Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ได ได ได

๘

ลําดับที่
โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท
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๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได ได

(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ได

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึง ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด ได ได ได ได

     หรือบังคับควบคุม

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู ได ได ได ได

     (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ได ได ได ได

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณ ได ได ได ได

ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

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

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได ได ได ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภท

๙

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว ได ได ได

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง ได ได ได

หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได

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

     กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ ได

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ

หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว  ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

๑๐



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

โดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

หมายเหตุ     ลําดับที่            หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

                 ได                  หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวก    หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๑

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดสิงหบรุ ี

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตที่  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองชลา  ฝงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๒   

ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตที่  ๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๕   

ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตาํบลอนิทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๗  ไปทางทิศตะวนัตก  ตามแนวคลองสวนกลวย   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดชัยนาท 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตที่  ๒   

ไปทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตท่ี  ๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตท่ี  ๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

๒ 

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับ 

หลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตท่ี  ๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตที่  ๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับ 

หลักเขตเทศบาลตาํบลสิงห  หลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐   

ฟากเหนือ  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตที่  ๘  และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตท่ี  ๙ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางระจัน  กับอําเภอ 

คายบางระจัน   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก   

และเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตที่  ๑๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตที่  ๑๓  และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบ 

หลักเขตเทศบาลตําบลสิงห  หลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชัยนาท –  

อยุธยา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออก  จนบรรจบเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรี 

กับจังหวัดลพบุรี 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําลพบุรี  ฝงเหนือ   

และเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองโพธิ์  บรรจบกับ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙   

เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนระยะ  ๒,๐๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๐๙   

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากคลองโพธิ์บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   



 

๓ 

จนบรรจบกับคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย   

บรรจบกับคลองซอย  ๑  ซาย  บรมธาตุ  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต  ตามแนวคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย   

เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  และเสนตรงท่ีเชื่อมตอระหวางคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก  ที่จุด 

ซึ่งอยูหางจากคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  บรรจบกับคลองซอย  ๑  ซาย  บรมธาตุ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชัยนาท – อยุธยา 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน   

และบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพรหมบุรีกับอําเภอ 

เมืองสิงหบุรี  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําลพบุรี  ฝงใตและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําลพบุรี  ฝงตะวันตก   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดลพบุรี 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพรหมบุรีกับตําบลบานแปง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลโพสังโฆ  หลักเขตที่  ๑   

ไปบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลโพสังโฆ  หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองทางควาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางน้ําเชี่ยวกับตําบลบานแปง 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดลพบุรี 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางน้ําเชี่ยวกับตําบล 

บานหมอ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 



 

๔ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลพิกุลทองกับตาํบลวิหารขาว   

และคลองโพธิ์ประจักษ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอาํเภอทาชางกับอําเภอพรหมบุร ี  

และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอยฝงเหนือ 

และฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรี 

กับจังหวัดอางทอง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลถอนสมอกับตําบล 

โพประจักษ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  และหมายเลข  ๒.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๗๑๖  และท่ีดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๗๒๙  ในทองที่ตําบลน้ําตาล   

อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดคลองชลประทาน  ๑๐  ซาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๐๔๑๖  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๗๐  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๗๑  ดานเหนือ  ในทองที่ตําบลบานหมอ   

อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  และคลองสงน้ําชลประทาน  ๑๐  ซาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๙๔  ดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๘๐  ดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๘๗  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๙๙๕๗  ดานใต   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๔๕๓  ดานใต  และที่ดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๘๖  ดานใต  ในทองท่ีตําบลบานหมอ   

อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดชยันาท  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดนครสวรรค 



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดลพบุร ี

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออินทรบุรีกับอําเภอ 

เมืองสิงหบุรี 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก   

เสนตรงที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๖  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ 

หลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตที่  ๕  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก  และเสนตรงท่ีเริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตที่  ๔  ไปทางทิศตะวันตก   

จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๓ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดชัยนาท 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก   

เสนที่เริ่มจากหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุร ี หลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาล 

ตําบลอินทรบุรี  หลักเขตท่ี  ๑  ตามแนวคลองชลา  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันตก  และเสนตรงที่ลากจากหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตที่  ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ตามแนวคลองสวนกลวย  จนบรรจบกับหลักเขตเทศบาลตําบลอินทรบุรี  หลักเขตที่  ๗ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออินทรบุรีกับอําเภอ 

เมืองสิงหบุรี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออินทรบุรีกับอําเภอบางระจัน 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดชัยนาท 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสิงหบุรีกับอําเภอ 

อินทรบุรี 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดลพบุรี 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๒  เสนตรงท่ีลากจากเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒   



 

๖ 

ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลาง 

คลองสงน้ําชัยนาท-อยุธยา  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชัยนาท – อยุธยา   

และเสนตรงท่ีเชื่อมตอระหวางเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับกึ่งกลางคลองสงน้ําชัยนาท – อยุธยา   

กับคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  ฝงตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  บรรจบกับ 

คลองซอย  ๑  ซาย  บรมธาตุ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย   

เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสิงหบุรีกับอําเภอ 

อินทรบุรี 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันตก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๑๑  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑  เปนระยะ  ๒,๗๘๐  เมตร  คลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย   

ฝงตะวันตก  เสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  บรรจบกับคลองซอย  ๑  ซาย   

บรมธาตุ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวคลองซอย  ๔  ขวา  ๑  ซาย  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ที่จุดซึ่งอยูหาง 

จากคลองโพธิ์บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวง 

แผนดินหมายเลข  ๓๐๙  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองโพธิ์  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร   

กับริมฝงแมน้ําลพบุรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสิงหบุรีกับอําเภอ 

พรหมบุรี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสิงหบุรีกับอําเภอทาชาง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสิงหบุรีกับอําเภอ 

คายบางระจัน  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองสิงหบุรีกับอําเภอบางระจัน 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 



 

๗ 

 ๓.๕ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดชัยนาท  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางระจัน 

กับอําเภออินทรบุรี 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอ 

เมืองสิงหบุรี 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอ 

คายบางระจัน 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดสุพรรณบุร ี

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๔.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคายบางระจันกับ 

อําเภอบางระจัน 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคายบางระจันกับ 

อําเภอเมืองสิงหบุรี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคายบางระจันกับอําเภอทาชาง 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดอางทอง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัด 

สุพรรณบุร ี

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวดัสิงหบุรีกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๔.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานแปงกับตําบลพรหมบุรี 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดลพบุรี 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานแปงกับตําบล 

บางน้ําเชี่ยว 



 

๘ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพรหมบุรีกับอําเภอ 

เมืองสิงหบุรี 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕  เมตร  กับริมฝงแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานหมอกับตําบลบางน้ําเชี่ยว  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดลพบุร ี

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดอางทอง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพรหมบุรีกับอําเภอทาชาง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

อําเภอพรหมบุรีกับอําเภอเมืองสิงหบุรี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๔.๑   

และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑  และหมายเลข  ๕.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาชางกับอําเภอ 

คายบางระจัน  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาชางกับอําเภอเมืองสิงหบุรี 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาชางกับอําเภอพรหมบุรี 

  ดานใต จดคลองโพธิ์ประจักษ  ฝงเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลโพประจักษกับตําบลถอนสมอ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดอางทอง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๓  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนาน  ๑๕  เมตร  กับริมแมน้ําเจาพระยา 
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 ๔.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนาน  ๑๐  เมตร  กับริมแมน้ํานอย 

 ๔.๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนาน  ๑๐  เมตร  กับริมแมน้ําลพบุรี   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ แมน้ําเจาพระยา 

 ๕.๒ แมน้ํานอย 

 ๕.๓ แมน้ําลพบุรี 

 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณทีเ่กีย่วข้องหรอืชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม  
ทั้งน้ี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติว่า  การใช้บังคับ
ผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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