
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การให้ใช้บงัคับผงัเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวดันครศรีธรรมราช   

พ.ศ.  2565 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๕5  เรื่องข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และบัญชีท้ายข้อก าหนด
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๑๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
เมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคสอง  ของข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  2555  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้” 
ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่  ของข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  

เมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๕5 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4013  ช่วงนครศรีธรรมราช - ปากพนงั   

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  6  เมตร” 
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคสอง  ของข้อ  13  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  2555  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิด   

และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้” 
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสี่  ของข้อ  13  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

เมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  2555  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๕



“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4013  ช่วงนครศรีธรรมราช - ปากพนงั   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4013  (ตอนเลี่ยงเมือง)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง  
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร” 

ข้อ 7 ให้ ยก เลิ กบัญชีท้ ายกฎกระทรวง ให้ ใช้ บั ง คั บผั ง เมื อ ง รวม เมื อ งปากพนั ง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  2555  และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๕



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ได้* ได้ * ให้ด าเนินการได้เฉพาะ

     โกดัง หรือคลังสินค้า การเก็บรักษา และต้องไม่มี

การล้าง

(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ได้

     ท่ีเผาได้จากกะลามะพร้าว

(8) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้
(11) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ าอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้ ได้

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ได้ ได้

     หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๕) การบรรจุเน้ือสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ ได้ ได้
     หรือมันสัตว์ ในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

ล าดับท่ี
พาณิชยกรรมและ

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2565

ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นปานกลาง
ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หนาแน่นน้อย

เร่ือง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงงานจ าพวกท่ี

หมายเหตุ

ท่ีดินประเภท 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ านมอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) การท าน้ านมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเช้ือ โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง เช่น ได้ ได้

     การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์
(2) การท านมสดจากนมผงและไขมัน ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ าอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารจากสัตว์น้ าและบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้

     เข้าไม่ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้ ได้ ได้ ได้ ได้

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากสัตว์น้ า หนัง หรือไขมันสัตว์น้ า ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การสกัดน้ ามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ า หรือการท าน้ ามัน ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ าให้บริสุทธ์ิ
(๕) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์น้ า ได้ ได้ ได้ ได้

๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การสกัดน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ได้

(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ ามันออกแล้ว ได้

(๓) การท าน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติม ได้

     ไฮโดรเจน

(๔) การท าน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ ได้
(๕) การท าเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ ามันผสมส าหรับปรุงอาหาร ได้

โรงงานจ าพวกท่ี

๒

หมายเหตุล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท 

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ีโรงงานจ าพวกท่ี
หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้

(๒) การท าแป้ง ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้งอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้

(๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้
(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาล ซ่ึงท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน

หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความหวานอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าเช่ือม ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้
     ซ่ึงมิใช่อ้อย

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ท่ีดินประเภท 

๓

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย
โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้

(๕) การท าเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ ได้ ได้

(๗) การเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้ ได้

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล
(๑๑) การท าไอศกรีม ได้ ได้

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๖) การท าน้ ามันสลัด ได้

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้
(๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท า ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง ได้* ได้* ได้ ได้ ได้ * เฉพาะบริเวณหมายเลข 1.14

หมายเลข 1.17 หมายเลข

1.18 และหมายเลข 1.19

และท่ีไม่ใช้แอมโมเนียเป็น
สารท าความเย็น

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว์อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์ ได้ ได้

(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ ได้ ให้ด าเนินการได้เฉพาะพืช
     หรือเปลือกหอยส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ เมล็ดพืช หรือกากพืช

๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 

น้ าอัดลม หรือน้ าแร่อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าน้ าด่ืม ได้ ได้ ได้

(๒) การท าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้
(๔) การท าน้ าแร่ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอก ได้ ได้
ย้อมสี หรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง ได้ ได้
     ช้ินส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมิใช่รองเท้า

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้

     หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์

     หรือวัสดุอ่ืน
(๒) การท าหมวก ได้ ได้

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ได้ ได้

(๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบท่ีท าด้วยไม้ของอาคาร

(๔) การท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ได้
(๕) การถนอมเน้ือไม้หรือการอบไม้ ได้

๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้
หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อกอย่างหน่ึง

อย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้
(๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานท าเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้ ได้

หรืออโลหะอ่ืน ซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่ง ได้ ได้ ได้
     ส่ิงพิมพ์

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช

หรือสัตว์ (Pesticides) อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ได้ ให้ด าเนินการหรือประกอบ

กิจการได้ท่ีไม่เป็นกระบวนการ

ท าปุ๋ยทางเคมี

(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช ได้

     หรือสัตว์

(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมท าปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือ ได้
     ก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

๔๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๒) การผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ บ าบัด บรรเทา ได้
     รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

๖

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสบู่ เคร่ืองส าอาง หรือส่ิงปรุงแต่งร่างกาย

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าสบู่ วัสดุสังเคราะห์ส าหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ส าหรับ ได้

     โกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับช าระล้างหรือขัดถู

(๓) การท าเคร่ืองส าอางหรือส่ิงปรุงแต่งร่างกาย ได้ ได้
(๔) การท ายาสีฟัน ได้ ได้

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองประดับ และรวมถึง ได้ ได้ ได้ ได้

     ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๔) การท าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ได้ ได้

(๕) การท าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ช้ิน ผง หรือรูปทรง ได้

     ต่าง ๆ
(๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ได้

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองป้ันดินเผา ได้ ได้ ได้
หรือเคร่ืองดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ท่ีท าด้วย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๗

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้

ภายในอาคารท่ีท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดต้ังอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ า ถังน้ า ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือปล่องไฟ

(๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ า ได้ ได้ ได้ ได้
(๕) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าภาชนะบรรจุ ได้

(๑๑) การอัดเศษโลหะ ได้ ได้

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้ ได้
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะท่ัวไป ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน ได้ ได้ ได้

และรวมถึงช้ินส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหัน
ดังกล่าว

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส าหรับใช้ ได้ ได้ ได้

ในการกสิกรรมหรือการเล้ียงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๘

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์

ของเคร่ืองจักรส าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรส าหรับโรงเล่ือย ไส ได้ ได้

     ท าเคร่ืองเรือน หรือท าไม้วีเนียร์

(๒) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองกลึง เคร่ืองคว้าน เคร่ืองเจาะ ได้ ได้

     เคร่ืองกัด (Milling Machines) เคร่ืองเจียน เคร่ืองตัด (Shearing

     Machines) หรือเคร่ืองไส (Shaping Machines)

(๓) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเล่ือยตัดโลหะด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้

     หรือเคร่ืองขัด

(๔) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองทุบโลหะ (Drop Forges or ได้ ได้
     Forging Machines)

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค านวณ เคร่ืองท าบัญชี ได้

เคร่ืองจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ เคร่ืองจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิด

ดิจิทัลหรือชนิดอนาล็อก หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers,

Associated Electronic Data Processing Equipment, or

Accessories) เคร่ืองรวมราคาของขาย (Cash Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด

เคร่ืองช่ังซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอัดส าเนา

ซ่ึงมิใช่เคร่ืองอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๙

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองอัดอากาศ ได้ ได้

หรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร่ืองโปรยน้ าดับไฟ

ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ เคร่ืองล้าง ซัก

ซักแห้ง หรือรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เคร่ืองส่งก าลังกล เคร่ืองยก ป้ันจ่ัน ลิฟต์

บันไดเล่ือน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

หรือส าหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ี ได้ ได้

ระบุไว้ในล าดับท่ี 70 เฉพาะท่ีใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เคร่ืองสับหรือบังคับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า

เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟ้า เคร่ืองส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เคร่ืองส าหรับใช้
บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับ ได้ ได้

โทรทัศน์ เคร่ืองกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง

เคร่ืองบันทึกค าบอก เคร่ืองบันทึกเสียงด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ือง

บันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว

เคร่ืองโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เคร่ืองส่งวิทยุ 

เคร่ืองส่งโทรทัศน์ เคร่ืองรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เคร่ืองเรดาร์

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงน าหรือตัวก่ึงน าชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - 
Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)

๑๐

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปล่ียนแปลงได้

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) 

เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเคร่ือง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือช้ินส่วนส าหรับใช้
กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรืออย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
(๓) การเปล่ียนแปลงหรือร้ือท าลายเรือ ได้ ได้

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต์หรือรถพ่วงอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้
(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้ ได้

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ

จักรยานสองล้ออย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) สร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การท าช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
     หรือจักรยานสองล้อ

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเล่ือนท่ีขับเคล่ือนด้วย ได้

แรงคนหรือสัตว์ ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๑

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การท าเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงิน ได้

     นาก หรืออัญมณี

(๒) การท าเคร่ืองใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก กะไหล่ทอง ได้

     หรือโลหะท่ีมีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ได้

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการกีฬา การบริหาร ได้ ได้

ร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ล่ิง หรือตกปลา และรวมถึงช้ินส่วนหรือ
อุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้

ท่ีมิได้ระบุไว้ในล าดับอ่ืนอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๕) การท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้
     ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดต้ังบน ได้

     หลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดบนอาคาร ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่

     หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของ

     แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ได้ ให้ด าเนินการได้ท่ีไม่ใช่ถ่านหิน

ส่วนผสมถ่านหิน หรือนิวเคลียร์
เป็นเช้ือเพลิง

๑๒

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ ได้

แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรือโรงงาน ได้ ได้
หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างหน่ึงอย่างใด

ดังต่อไปน้ี
(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้* ได้* ได้ ได้ * ให้ด าเนินการได้ท่ีไม่ใช้
แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเคร่ืองหนัง ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส าหรับใช้ในบ้านหรือ ได้ ได้ ได้
ใช้ประจ าตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(๑) การซ่อมแซมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๓

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับท่ีท าด้วยเพชร พลอย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้
หรือขนสัตว์

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต

อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้ ได้ ในท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย ให้ด าเนินกิจการ

เตาเผาขยะท่ีไม่เป็นของเสีย

อันตราย และด าเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐ

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือ ได้* ได้ * ให้ด าเนินการได้เฉพาะ

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง การคัดแยกประเภทท่ีไม่เป็น

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน อันตราย
พ.ศ. 2535

๑๔

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว ได้ ให้ด าเนินการท่ีไม่ใช่ขยะ

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน อิเล็กทรอนิกส์ กากพิษ 

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ

ของเสียจากโรงงานท่ีเป็น
อันตราย

หมายเหตุ   ล าดับท่ี               หมายถึง   ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                โรงงานจ าพวกท่ี    หมายถึง   จ าพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                ได้                     หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                ได้*                    หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามเง่ือนไขในหมายเหตุ

๑๕

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ท่ีดินประเภท 

หมายเหตุ
พาณิชยกรรมและ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย

โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี โรงงานจ าพวกท่ี


