
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมเมืองบางระจัน  จังหวดัสิงห์บรุ ี
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่ต าบลโพชนไก่  ต าบลแม่ลา  ต าบลเชิงกลัด   
ต าบลสิงห์  ต าบลไม้ดัด  และต าบลบ้านจ่า  อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒ การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผั ง เมื องรวมตามกฎกระทรวงนี้   มี น โยบายและมาตรการ เ พ่ือจัดระบบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต   รวมทั้ งส่ ง เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   
โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางระจันให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ  การปกครอง  
การค้า  และการบริการในระดับอ าเภอ 

(๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ 
ได้มาตรฐาน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม  และศักยภาพของชุมชน 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและตลาดของผลผลิตทางการเกษตร 
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ 

ที่ส าคัญ  เพื่อด ารงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้สืบไป 
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม   ให้ เป็นไปตามแผนผังก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยง 
สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็น 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๗  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็น 
ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่  ส าหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 

(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
(๑๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ  พัก  หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

หรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจ าหน่าย  ณ  สถานที่นั้น 
(๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๕) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี 

ความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่ง
สัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  และปล่องเมรุ  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๔๕๔  และทางหลวงชนบท   
สห.  ๔๐๓๕  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าน้อย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ าน้อยไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
ที่อยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ าน้อยไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 

(๑๐) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง

ไม่เกิน  ๗  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  
สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสี  และปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๐๓๐  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๔๕๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าน้อย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ าน้อยไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี 

ความสูงไม่เกิน  ๑๕  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่ง
สัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  และปล่องเมรุ  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๒๕๑  และทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๔๕๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าน้อย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ าน้อยไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรับการใช้ประโยชน์ทีด่ินเพื่อกิจการอื่น  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด 

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๒) คลังน้ ามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ ามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ ามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ ามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

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

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างทดแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี 

ความสูงไม่เกิน  ๑๕  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่ง
สัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  และปล่องเมรุ  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๐๓๐  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๓๐๓  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าน้อย  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ าน้อยไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  สถาบัน 
ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น   
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ   สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว 

(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี 

ความสูงไม่เกิน  ๗  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่ง
สัญญาณวิทย ุ สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนดิ  ปล่องเมรุ  ปล่องโรงสี  และปล่องโรงงาน
อุตสาหกรรม  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   ๓๐๓๐  ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๓๒๕๑  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๐๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔   
ทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕  และถนน  อบจ.  สห.  ๒๐๑๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าน้อย  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแมน่้ าน้อย  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่นอ้ยกว่า  ๖  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า  การสาธารณูปโภค  เขื่อน  รั้ว  หรือก าแพง 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี   
ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย  ก  ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้   ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  นอกจากกิจการตามที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๒) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน   ๗  เมตร   

หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๖ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล 

ใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่   ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อ 
เป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ    
ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได

(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ ได ได

(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจาก ได

     กะลามะพราว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได ได ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม
หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมากลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใชในการกอสราง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ได

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

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

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว ได

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตว ได

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ได ได

     ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๒

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได ได

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําให ได ได

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว (เฉพาะจากพืช) ได

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะ ได ได ได

     ที่ผนึกและอากาศเขาไมได

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

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๓

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได ได

(๒) การทําแปง ได ได

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได ได ได ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได ได ได

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได ได ได

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ได

     ซึ่งมิใชออย

๔

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

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 ได

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว (เฉพาะในบริเวณฟารม ได ได

     ปศุสัตว)

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทํา ได

เยื่อกระดาษ

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําปน หรือบดมอลต ได

๕

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม

หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ได ได

(๓) การทําน้ําอัดลม ได ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ได ได ได ได

หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวน ได ได ได

     หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑซึ่งมิไดทําดวยวิธีถักหรือทอ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๖) การทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน ได ได

(๘) การทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน ได ได

๖

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ได ได ได

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู ได

     หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวน ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

๗

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง ได

หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก

อัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

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

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได ได

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (เฉพาะผลิตจากสารอินทรีย ได

     หรือชีวภาพ)

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา ได ได ได ได

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๘

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ ได ได ได

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ

หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว (เฉพาะโรงงานผลิตอิฐจากดินเหนียว)

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ได

(๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพานลําเลียงหรือ ได

     ระบบทอลม

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ได

     เขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ได ได

     หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

(๓) การทําผลิตภัณฑจากหิน ได ได ได ได

๙

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวย ได ได ได ได ได ได

เหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือ

เครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ได ได ได ได

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได ได ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่น ได ได ได ได

     ซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน

(๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได ได ได ได

(๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning ได ได ได ได

        or Lacquering) ชุบ หรือขัด

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได ได ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได ได ได ได

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

๖๔

๑๐

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ได ได ได ได ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการกสิกรรม ได ได ได ได

หรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได ได ได ได ได

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็น

หรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง 

หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน

แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลง

แรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

 ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๑๑

ลําดับที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก 

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน ) 

แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิด

มีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือ

จับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ

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

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed

or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไวใน ได ได ได ได ได

ลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนตหรือรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ได ได ได ได ได

หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

๑๒

๗๗



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

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

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคน ได ได ได

หรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ได ได ได

หรือเครื่องวัดเวลา

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ได ได ได ได

การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือ

หรือเครื่องใชดังกลาว

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไว

ในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

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

     โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

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

     ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได ได

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา ได

     หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได โดยมีขนาดกําลัง

     การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน ได

อุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๔

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได ได ได ได ได

(๒) การบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวย ได

     การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  รถพวง

จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบ ได

     ของยานดังกลาว

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

โรงงานจําพวกที่

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได ได

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

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ได

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ     ลําดับที่                   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 ได                         หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                 โรงงานจําพวกที่         หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๖

ลําดับที่  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่







รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน  จังหวัดสิงหบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

การใชประโยชนท่ีดนิใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 
ทายกฎกระทรวงนี้  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว   
ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดฝายเครื่องจักรกลกอสรางงานดินที่  ๕  สวนบริหารเครื่องกลท่ี  ๕   
สํานักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  และทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันตก  โรงเรียนวัดน้ําผ้ึง  และวัดน้ําผ้ึง 
  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๑๓/๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดแมน้ํานอย  ฝงใต 
  ดานใต จดแมน้ํานอย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก  และโครงการสงน้ํา  และบํารุงรักษา 

ชัณสูตร  สํานักชลประทานที่  ๑๒ 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดแมน้ํานอย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก   

ถนนไมปรากฏช่ือ  ฟากใตและฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.   
สห.  ๒๐๑๗  และซอยเทศบาล  ๗๔  ฟากตะวันออก 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดซอยเทศบาล  ๑๓/๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๒๑  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๑.๕ ดานเหนือ จดซอยเทศบาล  ๕๒  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 



 

๒ 

  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๔๖  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดซอยเทศบาล  ๒๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดซอยเทศบาล  ๔๖  ฟากใต  และแมน้ํานอย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๔๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๒๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๒.๒ ดานเหนือ จดซอยเทศบาล  ๔๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๓๔  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๓ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๐๓ 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

บางระจันวิทยา  และทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๖  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๔๕  ฟากเหนือ  วัดนอยนางหงษ  และโรงเรียน 

วัดนอยนางหงษ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 
 ๒.๔ ดานเหนือ จดวัดมวงชุม 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 



 

๓ 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 
 ๒.๕ ดานเหนือ จดแมน้ํานอย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๒๐  ฟากตะวันออก 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  และหมายเลข  ๓.๒  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงหบุรี  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒๕๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 
  ดานใต จดโรงพยาบาลบางระจัน 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๑  ฟากใต  และแมน้ํานอย   

ฝงตะวันตก 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก   
  ดานทิศใต จดแมน้ํานอย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดซอยเทศบาล  ๒๗  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๐๓๐  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๐๓ 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 
 ๔.๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๓๐๓  และซอยเทศบาล  ๓๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 



 

๔ 

  ดานใต จดซอยเทศบาล  ๓๒  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก 
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบรุีกับจังหวัดชัยนาท  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภออินทรบุรี   
และลําแมลา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สห.  ๓๐๓๔  ฟากเหนือ 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สห.  ๕๐๒๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๑  ฟากตะวันออก 
 ๕.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดชัยนาท 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๑  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดฝายเครื่องจักรกลรถขุดที่  ๕  สวนบริหารเครื่องกลที่  ๕   

สํานักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน 
  ดานตะวันตก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก  วัดวังขรณ  และโรงเรียนวัดวังขรณ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๓ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดชัยนาท 
  ดานตะวันออก จดแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก  วัดโพธิ์หอมสุทธาราม  และโรงเรียน 

วัดโพธิ์หอมสุทธาราม 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๑  ฟากเหนือ  และโรงเรียน 

ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 
  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลเชิงกลัดกับตําบลพักทัน 
 ๕.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สห.  ๓๐๓๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดลําแมลา  ฝงตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภออินทรบุรี 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอเมืองสิงหบุร ี
  ดานตะวันตก จดหวยดวน  ฝงตะวันออก 



 

๕ 

 ๕.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สห.  ๕๐๒๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สห.  ๓๐๓๔  ฟากเหนือ 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดฝายเครื่องจักรกลรถขุดที่  ๕  สวนบริหารเครื่องกลที่  ๕   

สํานักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๑  ฟากตะวันออก  
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก 
 ๕.๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สห.  ๓๐๓๔  ฟากใต  และทางหลวงชนบท   

สห.  ๔๐๒๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอเมืองสิงหบุรี 
  ดานใต จดทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๒๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดหวยใหญ  ฝงตะวันออก 
 ๕.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สห.  ๓๐๓๔  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สห.  ๕๐๒๔  ฟากตะวันตก  และหวยใหญ   

ฝงตะวันตก  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕  ฟากตะวันออก 
 ๕.๘ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕  ฟากตะวันตก 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๑  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางควิริยวิทยา  วัดพระปรางค   

โบราณสถานวัดพระปรางคและโบราณสถานเตาเผา  เครื่องปนดินเผาแมน้ํานอย  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๒  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๐ ดานเหนือ จดแมน้ํานอย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดซอยเทศบาล  ๗๔  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ

๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนน  อบจ.  สห.  ๒๐๑๗ 
  ดานใต จดวัดดอนกระเชา  และถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก   

และซอยเทศบาล  ๗๖  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ๕.๑๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลเชิงกลัดกับตําบลพักทัน 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๒  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๓  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอคายบางระจัน  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานจากับตําบลสระแจง   
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเชิงกลัดกับตําบลสระแจง  และเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลเชิงกลัดกับตําบลพักทัน 

 ๕.๑๒ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  ฟากตะวันออก   

สํานักงานเทศบาลเมืองบางระจัน  โรงเรียนชุมชนบานไมดัด  และทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๕   
ฟากตะวันออก 

 ๕.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก  วัดใหญ   

(ทายตลาด)  และวัดจุกคลี 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอคายบางระจัน 
  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๒  ฟากตะวันออก   

และทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันออก 
 ๕.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนหวยใหญ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 
 ๕.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๓  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๕๒  ฟากตะวันตก   

และทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๐๔  ฟากตะวันตก 
  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอคายบางระจัน 
  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอคายบางระจัน 



 

๗ 

 ๕.๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๖  ฟากใต 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอคายบางระจัน 
  ดานใต จดแมน้ํานอย  ฝงเหนือ 
  ดานตะวันตก จดซอยเทศบาล  ๔๕  ฟากตะวันออก 
  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๖.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  และบริเวณ 

หมายเลข  ๘.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน 
 ๕.๑๗ ดานเหนือ จดแมน้ํานอย  ฝงใต 
  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางอําเภอบางระจันกับอําเภอคายบางระจัน 
  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากเหนือ 
  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาล  ๕  ฟากตะวันออก 
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก   

ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ โรงเรียนวัดวังขรณ 
 ๖.๒ โรงเรียนวัดโพธิ์หอมสุทธาราม 
 ๖.๓ โรงเรียนวิจิตรศึกษา 
 ๖.๔ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 
 ๖.๕ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางควิริยวิทยา 
 ๖.๖ โรงเรียนวัดชันสูตร 
 ๖.๗ โรงเรียนวัดน้ําผ้ึง 
 ๖.๘ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 
 ๖.๙ โรงเรียนชุมชนบานไมดัด 
 ๖.๑๐ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน  (วัดมวงชุม) 
 ๖.๑๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 
 ๖.๑๒ โรงเรียนวัดนอยนางหงษ 
 ๖.๑๓ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 
 ๖.๑๔ โรงเรียนประสิทธิ์คุณากร 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ไดแก  โบราณสถานวัดพระปรางคและโบราณสถานเตาเผา 
เครื่องปนดินเผาแมน้ํานอย 



 

๘ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทสถาบันศาสนา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ วัดวังขรณ 
 ๘.๒ วัดโพธิ์หอมสุทธาราม 
 ๘.๓ วัดชองลม 
 ๘.๔ วัดชันสูตร 
 ๘.๕ วัดพระปรางค 
 ๘.๖ วัดน้ําผ้ึง 
 ๘.๗ วัดดอนกระเชา 
 ๘.๘ วัดโพธิ์รัตนาราม  (วัดโพธิ์ชนไก) 
 ๘.๙ วัดหลังสระ 
 ๘.๑๐ วัดดาวเรือง 
 ๘.๑๑ วัดทาวนธรรมรังษี 
 ๘.๑๒ วัดมวงชุม 
 ๘.๑๓ วัดใหญ  (ทายตลาด) 
 ๘.๑๔ วัดนอยนางหงษ 
 ๘.๑๕ วัดตลาดโพธิ์ 
 ๘.๑๖ วัดประสิทธิ์คุณากร 
 ๘.๑๗ วัดจุกคลี 
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  ถึงหมายเลข  ๙.๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดิน 

ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๙.๑ บานพักขาราชการพนักงานชาง  งานปฏิบัติการรถแทรกเตอรท่ี  ๖  กรมชลประทาน 

 ๙.๒ ฝายเครื่องจักรกลรถขุดท่ี  ๕  สวนบริหารเครื่องจักรกลที่  ๕  สํานักเครื่องจักรกล  
กรมชลประทาน 

 ๙.๓ ฝายเครื่องจักรกลกอสรางงานดนิที่  ๕  สวนบริหารเครือ่งจักรกลที่  ๕  สํานักเครื่องจักรกล   
กรมชลประทาน 

 ๙.๔ สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงหบุรี 
 ๙.๕ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร  สํานักชลประทานท่ี  ๑๒ 
 ๙.๖ โรงพยาบาลบางระจัน 
 ๙.๗ ที่วาการอําเภอบางระจัน 
 ๙.๘ สถานีตํารวจภูธรบางระจัน 
 ๙.๙ สํานักงานเทศบาลเมืองบางระจัน 





รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมเมืองบางระจัน  จังหวดัสิงหบรุ ี

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๑  ขนาด  คือ 

ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

ถนนสาย  ก  เปนถนนโครงการกาํหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๐๓๐   

ที่บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๖  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  ระยะประมาณ  ๑,๑๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๖  ท่ีบริเวณหางจาก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๓๐  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวทางหลวงชนบท  สห.  ๔๐๓๖  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  ตัดกับถนนเทศบาล  ๓  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๔๓  บรรจบ 

กับถนนเทศบาล  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเทศบาล  ๓  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตขามแมน้ํานอย  ระยะประมาณ  ๗๐  เมตร  ตัดกับถนน  อบจ.  สห.  ๒๐๑๗   

ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๒๔  บรรจบกับถนน  อบจ.  สห.  ๒๐๑๗  ไปทางทิศใตตามแนวถนน  อบจ.   

สห.  ๒๐๑๗  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ที่บริเวณหางจากซอยเทศบาล  ๒๔  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๔๕๔  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔   

ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่ต าบลโพชนไก่   ต าบลแม่ลา  ต าบลเชิงกลัด  ต าบลสิงห์   ต าบลไม้ดัด  และต าบลบ้านจ่า   
อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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