
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม่   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใ้ชบ้ังคับผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท  ตลอดจนปรับปรุงบัญชีท้าย  
กฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้การประกอบกิจการโรงงานด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
เมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของวรรคสอง  ของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“(๖)  โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ในพ้ืนที่บางส่วน 

ของที่ดินบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑๔ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๐๑  และน้ าแม่คาว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑   

  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

๒.๑๕ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
ชม.  ๓๐๒๙   

  ด้านตะวันออก  จดล าน้ าโจ้  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก  และเขตเทศบาลต าบลสันทราย   
ระหว่างหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐   

๒.๑๗ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๐๑  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง   
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙ 

  ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลต าบลสันทราย  ระหว่างหลักเขตที่  ๙   
กับหลักเขตที่  ๑๐ 

  ด้านใต้   จดน้ าแม่คาว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของวรรคสอง  ของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ   

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“(๗)  การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ในพ้ืนที่

บางส่วนของที่ดินบริเวณ  ดังต่อไปนี้   
๒.๑๔ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๐๑  และน้ าแม่คาว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑   

  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

๒.๑๕ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
ชม.  ๓๐๒๙   

  ด้านตะวันออก  จดล าน้ าโจ้  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก  และเขตเทศบาลต าบลสันทราย  

ระหว่างหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐   
๒.๑๗ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๐๑  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง   
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙ 

  ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลต าบลสันทราย  ระหว่างหลักเขตที่  ๙   
กับหลักเขตที่  ๑๐ 

  ด้านใต้   จดน้ าแม่คาว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๘)  ของวรรคสอง  ของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ   

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“(๘)  ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า  เว้นแต่ในพ้ืนที่บางสว่นของที่ดินบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๒.๑๔ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๐๑  และน้ าแม่คาว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑   

  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

๒.๑๕ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
ชม.  ๓๐๒๙   

  ด้านตะวันออก  จดล าน้ าโจ้  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก  และเขตเทศบาลต าบลสันทราย   

ระหว่างหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐   
๒.๑๗ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๐๑  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง  
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙ 

  ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลต าบลสันทราย  ระหว่างหลักเขตที่  ๙   
กับหลักเขตที่  ๑๐ 

  ด้านใต้   จดน้ าแม่คาว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก” 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  ๘  ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
เมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ   ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร   
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า   
รับส่งสัญญาณวิทยุ  สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  เว้นแต่ในพ้ืนที่บางส่วนของทีด่นิ  
บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑๔ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๐๑  และน้ าแม่คาว  ฝั่งใต้ 

  ด้านตะวันออก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๑๐๐๑  ฟากตะวันตก  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑   

  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑๐๐๑ 

๒.๑๕ ด้านเหนือ   จดเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  
ชม.  ๓๐๒๙   

  ด้านตะวันออก  จดล าน้ าโจ้  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต้   จดทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ฟากเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก  และเขตเทศบาล  ต าบลสันทราย  

ระหว่างหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐   
๒.๑๗ ด้านเหนือ   จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๐๑  และเส้นขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง   
ทางหลวงชนบท  ชม.  ๓๐๒๙ 

  ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลต าบลสันทราย  ระหว่างหลักเขตที่  ๙   
กับหลักเขตที่  ๑๐ 

  ด้านใต้   จดน้ าแม่คาว  ฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดน้ าแม่คาว  ฝั่งตะวันออก 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  
๒๓  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า  รับส่งสัญญาณวิทยุ  
สัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด” 

ข้อ ๗ ให้เ พ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๐/๑  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
เมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

“ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
เมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะ 
ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้ งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของ 
โรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวม  
เมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือ   
สิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเทา่ของพ้ืนที่โรงงานทีใ่ช้ในการผลิตเดมิ” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
และให้ใช้บัญชีทา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้ ได้

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ใน

การก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การดูดทราย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ําอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การฆ่าสัตว์ ได้

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

(๕) การบรรจุเนื้อสตัว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือมันสัตว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

พ.ศ. ๒๕๖๔

หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่ง ได้ ได้ ได้ ได้

     ส่วนใดของสัตว์

(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ได้ ได้ ได้ ได้

     ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้

(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ได้ ได้ ได้ ได้

     การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์

(๔) การทําครีมจากน้ํานม ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้ ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ําอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้

     เข้าไม่ได้

(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามัน ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์

(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้ ได้ ได้ ได้

๒

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อยลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

     และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหวัพืชอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําแป้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทาํผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต 

หรือขนมหวานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้

(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลอืบผลไม้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาํ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้ ได้ ได้ ได้ เฉพาะในบริเวณ

ฟาร์มปศุสัตว์

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

น้ําอัดลม หรือน้ําแร่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําน้ําแร่ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน

(Asbestos) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๔) การพิมพ์สิ่งทอ ได้ ได้ ได้ เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอ

พื้นเมือง

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอก ได้ ได้ ได้ ได้

ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้าย

หรือเส้นใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

    หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์

    หรือวัสดุอื่น

(๒) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ยางอบแข็ง ได้ ได้ ได้

ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจาํพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ได้ ได้

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร

(๓) การทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ได้

(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ได้

๓๕ โรงงานผลติภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้ ได้

หรือผักตบชวา

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วน ได้

     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ได้

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ได้ ได้ ได้

หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้ ได้ ได้

(Fibreboard)

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เฉพาะการทําผลิตภัณฑ์

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว เครื่องปั้นดินเผา หรือ

เครื่องดินเผา และรวมถึง

การเตรียมวัสดุเพื่อการ

ดังกล่าว

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้ เฉพาะผลิตอิฐจาก

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือ ดินเหนียว

ยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ได้ ได้ ได้ ได้ เฉพาะผลิตภัณฑ์

     หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ คอนกรีตผสม

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

หรือติดตั้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา ได้ ได้ ได้

     หรือปล่องไฟ

(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้

(๔) การทาํส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ได้ ได้ ได้

(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้ ได้

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน

ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ได้ ได้ ได้ ได้

ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ

เครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ได้ ได้ ได้

     ทําเครื่องเรือน หรือทําไม้วีเนียร์

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ได้ ได้ ได้

     เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing 

     Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

     หรือเครื่องขัด

(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ได้ ได้ ได้

     Forging Machines)

(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ได้ ได้ ได้

     หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด หรือเครื่องทําให้หลอมละลาย ได้ ได้ ได้

     หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ได้ ได้ ได้

     สําหรับใช้กับเครื่องมือกล

(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณส์ําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ได้ ได้ ได้

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ ได้ ได้

อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ 

หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหา

ปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องจักรดังกล่าว

หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทํา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

บัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ

ชนิดดิจิทัลหรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติ

กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers, 

Associated Electronic Data Processing Equipment, or 

Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใชใ้นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 

หรือเครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ 

และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัต ิเครื่องล้าง ซัก

ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิด

ไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ

แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า 

เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

(เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง 

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว 

เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่ง

โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or 

Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร์หรือ

คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด

เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์

และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลหรือซ่อมแซม)

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลง)

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้

(๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ได้ ได้ ได้

(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or Lamp ได้ ได้ ได้

     Sockets or Receptacles) สวิตช์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor 

     Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ

     สําหรับร้อยสายไฟฟ้า

(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ได้ ได้ ได้

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

    (เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ)

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือกระเช้าไฟฟ้า (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ได้ ได้ ได้

     รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วงอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ได้ ได้ ได้

     หรือรถพ่วง

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 

หรือจักรยานสองล้ออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ได้ ได้ ได้

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ได้ ได้ ได้

     หรือจักรยานสองล้อ

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้

(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

     อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

     (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ)

(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ได้ ได้ ได้

     เรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

แรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณท์ี่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ

     ควบคุม (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)

(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดนิประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     นาก หรืออัญมณี

(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก กะไหล่ทอง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือโลหะที่มีค่า

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได้ ได้ ได้

(๕) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ ได้ ได้

     หรือเหรียญอื่น

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหาร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

ร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ

อุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้

ระบุไว้ในลําดับอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การทําเครื่องเล่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) การทําเครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) การทําร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เฉพาะการผลิตสินค้า

     ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่ พื้นเมืองหรือของชําร่วย

     ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณชิยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบน ได้ ได้

     หลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่

     หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน

     ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ได้ ได้

หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เฉพาะที่ไม่ใช้แอมโมเนีย

เป็นสารทําความเย็น

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือใช้ประจําตัว

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง 

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     ของยานดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณชิยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หรือขนสัตว์

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได้ ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือ ได้ ได้

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลเสียง หรือภาพ ได้ ได้ ได้

ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัย

แหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ 

แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป

ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีก

หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหต ุ  ลําดับที่             หมายถึง     ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

               ได้                  หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

               โรงงานจําพวกที่  หมายถึง     จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธธรรมไทย

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท

หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย
ชนบทและเกษตรกรรม


