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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๑/๑  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๑/๑  ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ให้ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็น 
แปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ 
มีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของ
พื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๒  ลําดับที่  ๙  ลําดับที่  ๑๔  ลําดับที่  ๑๕  ลําดับที่  ๒๐  
และลําดับที่  ๕๘  แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และ
ให้ใช้ความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  เป็นลําดับที่  ๓  (๒)  
ลําดับที่  ๗  (๑)  ลําดับที่  ๔๓  (๑)  และลําดับที่  ๘๘  แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงหบุรี  (ฉบับท่ี  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ดังตอไปน้ี 

      

 (๑) การตม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช     ได ได 

 (๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช     ได ได 

 (๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ     ได ได 

 (๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน      ได 

 (๕) การเก็บรกัษาหรือลาํเลยีงพืช เมลด็พืช หรือผลติผล จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา      ได 

 (๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช     ได ได 

 (๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจผุงถานท่ีเผาได 

     จากกะลามะพราว 

     ได 

 (๘) การเพาะเช้ือเห็ด กลวยไม หรอืถ่ัวงอก ได   ได ได ได 

 (๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของผลิตผลเกษตรกรรม    ได ได ได 

 (๑๐) การถนอมผลติผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังส ี      ได 

 (๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ    ได   

๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหนิ กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

      

 (๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน      ได 

๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้ามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

      

 (๑) การสกัดนํ้ามันจากพืช หรือสตัว หรือไขมันจากสตัว (เฉพาะจากพืช)      ได 



 ๒ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ดังตอไปน้ี 

      

 (๑) การสี ฝด หรือขัดขาว    ได ได ได 

 (๒) การทําแปง    ได ได  

 (๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหวัพืช    ได ได  

 (๕) การผสมแปงหรือเมลด็พืช ได   ได ได ได 

 (๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได   ได ได ได 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทํานํ้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรอืยอยนํ้าแข็ง  ได   ได ได 

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสตัว อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง  

ดังตอไปน้ี 

      

 (๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว     ได ได 

 (๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว กระดูกสัตว ขนสตัว หรือเปลือกหอย 

     สําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว 

     ได 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้าดื่ม เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล นํ้าอัดลม หรือนํ้าแร  

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

      

 (๑) การทํานํ้าดื่ม ได ได  ได ได ได 

 (๒) การทําเครื่องดืม่ท่ีไมมีแอลกอฮอล  ได   ได ได 

 (๓) การทํานํ้าอัดลม  ได   ได ได 

 (๔) การทํานํ้าแร ได ได  ได ได  

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศตัรพืูชหรือสัตว (Pesticides) 

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

      

 (๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

     (เฉพาะผลิตจากสารอินทรียหรือชีวภาพ) 

     ได 



 ๓ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ท่ีดินประเภท 

ชุมชน ชนบทและเกษตรกรรม 

โรงงานจําพวกท่ี โรงงานจําพวกท่ี 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภณัฑอโลหะ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี       

 (๑) การทําผลิตภณัฑคอนกรีต ผลติภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยปิซัม  

     หรือผลิตภณัฑปูนปลาสเตอร 

    ได ได 

 (๓) การทําผลิตภณัฑจากหิน ได   ได ได  

๘๘ โรงงานผลติพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) การผลติพลังงานไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตย ยกเวนท่ีติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา หรือ   

     สวนหน่ึงสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิต 

     ติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต 

      

ได 

 

 

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลงังานความรอน (เฉพาะผลิตจากชีวมวล)      ได 

 
 
หมายเหต ุ  ลําดับท่ี             หมายถึง ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
              ได             หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคบัของกฎหมายวาดวยโรงงาน 
              โรงงานจําพวก หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยกําหนดให้
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่  สามารถขยายพ้ืนที่โรงงานได้  และแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดให้การประกอบกิจการโรงงานบางประเภทและบางจําพวกสามารถดําเนินการได้ 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


