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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในแนวเขต 
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของที่ดินนั้น ๆ  ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้   
โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  โครงสร้างพื้นฐาน  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน 
(๔) ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพ 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องจาก

การเกษตร  อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(๖) ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาและของชาติ 

โดยการอนุ รักษ์และฟื้นฟูโบราณสถาน  โบราณวัตถุที่ มี คุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  
ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  และรักษาวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

(๗) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด 

(๘) กําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การบรรเทาและ
ป้องกันปัญหาจากภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยงภัย 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๖  หมายเลข  ๑.๗  หมายเลข  ๑.๑๐  หมายเลข  ๑.๑๑  
หมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๖  และหมายเลข  ๑.๒๐  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการนํ้ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) โรงแรมประเภท  ๓  และโรงแรมประเภท  ๔  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่ 
เป็นการดําเนินการขององค์การทางศาสนา 

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๙) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ 
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก   

แม่น้ําลพบุรี  หรือที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะทีมี่ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และมีระยะห่างจากเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร 

(๑๑) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต 
ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่เป็นกิจการ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และมีระยะห่างจากเขตทางไม่น้อยกว่า   
๕๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๖  หมายเลข  ๑.๗  
หมายเลข  ๑.๑๐  หมายเลข  ๑.๑๑  หมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๖  และหมายเลข  ๑.๒๐   
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๒  และทางหลวงชนบท  อย.  ๒๐๐๘  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๓   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๓๔  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๖  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๘  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๖๑  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๖๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖๗  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๐  และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม  อาคารชุด  อาคารอยู่อาศัยรวม  หอพัก  และ
ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
เจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  และแม่น้ําลพบุรี  ไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  และแม่น้ําลพบุรี  ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอื่น  
ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือสาธารณูปโภค 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  หมายเลข  ๑.๑๗  และหมายเลข  ๑.๑๘  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการนํ้ามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เวน้แต่โรงแรมประเภท  ๑  หรือโรงแรมประเภท  ๒ 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ

ขององค์การทางศาสนา 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําน้อย   
หรือที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และมีระยะห่างจากเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร 

(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่เป็นกิจการ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และมีระยะห่างจากเขตทางไม่น้อยกว่า   
๕๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  หมายเลข  ๑.๑๗  และหมายเลข  ๑.๑๘  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๐๙  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๕  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม  อาคารชุด  อาคารอยู่อาศัยรวม  และหอพัก   
ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยไม่น้อยกว่า  
๒๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อย  ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และท่ีดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะอื่น  ให้มีระยะห่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร   
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือสาธารณูปโภค 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๓  หมายเลข  ๑.๙  และหมายเลข  ๑.๑๔  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  

สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามัน  
ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

เพื่อการจําหน่าย  เว้นแต่สถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ 
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร   
ร้านจําหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

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

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  หรือโรงแรมประเภท  ๒ 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๗) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้ วยสุสานและฌาปนสถาน   เว้นแต่ 

เป็นการดําเนินการขององค์การทางศาสนา 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๑๐) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๑) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ 
(๑๒) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําน้อย   

หรือที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  และมีระยะห่างจากเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร 

(๑๓) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาต
ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๔) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  เว้นแต่เป็นกิจการ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และมีระยะห่างจากเขตทางไม่น้อยกว่า   
๕๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข  ๑.๓  หมายเลข  ๑.๙  และหมายเลข  ๑.๑๔  
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๖  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

(๒)  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม  อาคารชุด  อาคารอยู่อาศัยรวม  หรือหอพัก 
ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  แม่น้ําลพบุรี  
แม่น้ําน้อย  คลองเจ้าเจ็ด - บางย่ีหน  (คลองบางซ้าย)  และคลองพระยาบันลือ  ไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  แม่น้ําลพบุรี  และแม่น้ําน้อย  ให้มีระยะห่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และที่ดินริมฝั่งลําคลอง 
หรือแหล่งน้ําสาธารณะอื่น  ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ํา
สาธารณะไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่กําหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ขององค์การทางศาสนา 

(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๑๐) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐   
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอื่นริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๘  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอื่นริมทางหลวงแผ่นดินนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสาม   
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ 
การคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑๕  และหมายเลข  ๓.๒๐  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมประเภท  ๓  และโรงแรมประเภท  ๔  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ 
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  หมายเลข  ๓.๒  หมายเลข  ๓.๓  หมายเลข  ๓.๔  หมายเลข  ๓.๕  
หมายเลข  ๓.๘  หมายเลข  ๓.๙  หมายเลข  ๓.๑๐  หมายเลข  ๓.๑๒  หมายเลข  ๓.๑๔  และ
หมายเลข  ๓.๑๙  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกทา้ยกฎกระทรวงนี้ 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภท  ๑  หรือโรงแรมประเภท  ๒ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
 (๓.๒) ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  เฉพาะบริเวณ

หมายเลข  ๓.๒  หมายเลข  ๓.๕  หมายเลข  ๓.๙  หมายเลข  ๓.๑๐  และหมายเลข  ๓.๑๒ 
(๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
 (๔.๒) ในที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  และหมายเลข  ๓.๑๙ 
 (๔.๓) ในที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๒  หมายเลข  ๓.๕  หมายเลข  ๓.๙  และหมายเลข  ๓.๑๐  

ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําป่าสัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  หมายเลข  ๓.๒  หมายเลข  ๓.๓  

หมายเลข  ๓.๔  หมายเลข  ๓.๕  หมายเลข  ๓.๘  หมายเลข  ๓.๙  หมายเลข  ๓.๑๐  และหมายเลข  ๓.๑๔   
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๒  หมายเลข  ๓.๕  หมายเลข  ๓.๙  
และหมายเลข  ๓.๑๐  ในระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําป่าสัก 
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  แต่ไม่ใช้บังคับกับไซโล  
โกดัง  และคลังสินค้า 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๗  หมายเลข  ๓.๒๑  และหมายเลข  ๓.๒๒  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณชิยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๐) สถานีขนส่งสินค้า 
(๑๑) คลังสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๓) สนามแข่งรถ 
(๑๔) สนามแข่งม้า 
(๑๕) สนามยิงปืน 
(๑๖) สนามกอล์ฟ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๗  หมายเลข  ๓.๒๑  และหมายเลข  ๓.๒๒  

ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๖  หมายเลข  ๓.๑๑  หมายเลข  ๓.๑๓  หมายเลข  ๓.๑๖  
หมายเลข  ๓.๑๗  หมายเลข  ๓.๑๘  หมายเลข  ๓.๒๓  หมายเลข  ๓.๒๔  หมายเลข  ๓.๒๕  และ
หมายเลข  ๓.๒๖  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒๕  และ

หมายเลข  ๓.๒๖ 
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว   

ที่มีพื้นที่ที่ดินตั้งแต่  ๔๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒๖ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๘) สถานีขนส่งสินค้า 
(๙) คลังสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําน้อย  หรืออยู่ริมถนนสาธารณะ 

ที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว์  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒๕  และหมายเลข  ๓.๒๖ 
(๑๑) สนามแข่งรถ 
(๑๒) สนามแข่งม้า 
(๑๓) สนามยิงปืน 
(๑๔) สนามกอล์ฟ  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๒๕  และหมายเลข  ๓.๒๖ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ในบริเวณหมายเลข  ๓.๖  หมายเลข  ๓.๑๑  หมายเลข  ๓.๑๓  

หมายเลข  ๓.๒๓  หมายเลข  ๓.๒๔  และหมายเลข  ๓.๒๕  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  เว้นแต่กรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑๗  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน  ๑๒  เมตร 

(๒) ในที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑๖  และหมายเลข  ๓.๒๖  ให้ประกอบพาณิชยกรรม 
ในอาคารที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  ได้ 

(๓) ในที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑๘  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน  ๕๐  เมตร   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๐๘  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๐  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๒  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๖  ทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข  ๓๒๖๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๒๕  และ 
ทางหลวงชนบท  อย.  ๓๐๐๖  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๒๓   
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๓๔  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๖  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๘  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๕๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๖๑  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๖๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๑๑  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๖  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๐๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๑๒  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖๔  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๖๙  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๐  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๕๐๑  ทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๓๖  
ทางหลวงชนบท  อย.  ๔๐๔๗  และทางหลวงชนบท  อย.  ๕๐๓๕  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) จัดสรรที่ดนิเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
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(๑๐) สถานีขนส่งสินค้า 
(๑๑) คลังสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําน้อยหรือริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  

๓๐  เมตร 
(๑๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๓) สนามแข่งรถ 
(๑๔) สนามแข่งม้า 
(๑๕) สนามยิงปืน 
(๑๖) สนามกอล์ฟ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัด

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๒   
ให้ประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๓  เมตร 

(๒) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๒  ให้ประกอบกิจการในอาคารที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๙  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๔๐  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๗  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําที่เป็นของรัฐ 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  
การท่องเที่ยว  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด 

หรือบ้านเดี่ยว  ที่มีพื้นที่ที่ดินตั้งแต่  ๑๔๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๘) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๐) สถานีขนส่งสินค้า 
(๑๑) คลังสินค้า  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  แม่น้ําลพบุรี  แม่น้ําน้อย

หรือริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
(๑๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
(๑๓) สนามแข่งรถ 
(๑๔) สนามแข่งม้า 
(๑๕) สนามยิงปืน 
(๑๖) สนามกอล์ฟ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ี  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัด

ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยา 
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน  ๑๖  เมตร  เว้นแต่ไซโล  โกดัง  และคลังสินค้า 
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(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้มีระยะห่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  แม่น้ําลพบุรี  แม่น้ําน้อย  
และคลองเจ้าเจ็ด - บางย่ีหน  (คลองบางซ้าย)  ไม่น้อยกว่า  ๒๕  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ 
การคมนาคมทางน้ํา  การต่อเรือ  การซ่อมเรือ  ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า  หรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  แม่น้ําลพบุรี  แม่น้ําน้อย  และ 
คลองเจ้าเจ็ด - บางย่ีหน  (คลองบางซ้าย)  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  
๑๒  เมตร  ระยะที่  ๑๒  เมตร  ถึงระยะท่ี  ๕๐  เมตร  ตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ํา
เจ้าพระยา  แม่น้ําป่าสัก  แม่น้ําลพบุรี  แม่น้ําน้อย  และคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน  (คลองบางซ้าย)   
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสูงไม่เกินสองชั้น  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางนํ้า  
การต่อเรือ  การซ่อมเรือ  ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า  หรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะที่ไม่ใช้สารตัว
ทําละลายในการสกัด
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะที่ไม่ใช้สารตัว
ทําละลายในการสกัด
ให้ประกอบกิจการได้

๑๑  (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว เฉพาะที่มีกําลัง ๓
      การผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวันข้ึนไป
 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ เฉพาะที่มี ๓
      กําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวันข้ึนไป
 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
      เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวันข้ึนไป

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ ลิตร ๓
 ต่อเดือนข้ึนไป

๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓
 ในการทําเยื่อกระดาษ

๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ๓
 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับท่ี ๑๙ เฉพาะที่มีกําลัง
 การผลิตตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนข้ึนไป

๑๙  (๒) โรงงานทําเบียร์ เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ ลิตร ๓
      ต่อเดือนข้ึนไป

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓
     เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
     เฉพาะที่มีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป
 (๒) โรงงานทอหรือเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓
      (Asbestos) เฉพาะที่มีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๓
     (Asbestos) เฉพาะที่มีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐

 ท่ีดินประเภทชุมชน
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 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) เฉพาะที่มีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๓
     ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๒๔  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
 เฉพาะการฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งหม่ท่ีถักด้วย
 เส้นด้ายหรือเส้นใยท่ีมีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๒๗  (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓
 อัดให้เป็นลายนูนหรือเคลือบสีหนังสัตว์ เฉพาะที่มีการหมัก ฟอก
 และมีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว ์เฉพาะที่มีน้ําเสียตั้งแต่ ๓
 ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ เฉพาะที่มีการหมัก ๓
 ฟอก และมีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๓๒  (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๓
      หรือรองเท้าจากใยแก้ว

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน เฉพาะที่มีกําลังการผลิตมากกว่า ๓
      ๕๐ ตันต่อวันข้ึนไป
 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓
      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
      เฉพาะที่มีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium 
Nitrate) หรือ
โปแตสเซียมคลอเรต

๒
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(Potassium 
Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium 
Nitrate) หรือ
โปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium 
Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี  (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการผลิตสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการผลิตสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการผลิตสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ เฉพาะการประกอบ
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน กิจการเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ให้ประกอบ

      กิจการได้

๓
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๕๓  (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน เฉพาะโฟม ๒ และ ๓
๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓

 หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries)
 เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันข้ึนไป

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ ๓
 รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries) เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๕ ตันต่อวัน
 ข้ึนไป

๗๕  (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ๑ ๒ และ ๓
     เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ๑ ๒ และ ๓
      เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี ๓

๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓
      หรือกระเช้าไฟฟ้า เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓
      รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี

๗๘  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ๑ ๒ และ ๓
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ๑ ๒ และ ๓
      หรือจักรยานสองล้อ เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เฉพาะที่มีกําลัง ๓
      การผลิตตั้งแต่ ๕.๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป ยกเว้นท่ีติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า
      หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
      โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
      ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะที่มีกําลัง ๓
      การผลิตตั้งแต่ ๕.๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป
 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา เฉพาะที่มีกําลังการผลิต ๓
      ตั้งแต่ ๕.๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
      พลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน
      ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
      การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟ้า

๔
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      จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
      จากคลองส่งน้ํา

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๘  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ๑ ๒ และ ๓

 หรือขนสัตว์ เฉพาะที่มีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓

 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร
 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน
 เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา ๓
 (Steam Generating) เฉพาะที่มีอัตราการผลิตไอน้ําตั้งแต่ ๑๐ ตันต่อชั่วโมง
 ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหรือถ่านหิน

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓
 ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒
 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
 เฉพาะที่เป็นของเสียอันตราย

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว ๓
 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เฉพาะที่เป็นของเสียอันตราย
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๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะที่ไม่ใช้สารตัว
ทําละลายในการสกัด
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะที่ไม่ใช้สารตัว
ทําละลายในการสกัด
ให้ประกอบกิจการได้

 ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ และหมายเลข ๓.๒๐

๕



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๑๑  (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว เฉพาะที่มีกําลัง ๓

      การผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวันข้ึนไป
 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ เฉพาะที่มี ๓
      กําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวันข้ึนไป
 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
      เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวันข้ึนไป

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ ลิตร ๓
 ต่อเดือนข้ึนไป

๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓
 ในการทําเยื่อกระดาษ

๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ๓
 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับท่ี ๑๙ เฉพาะที่มีกําลัง
 การผลิตตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือนข้ึนไป

๑๙  (๒) โรงงานทําเบียร์ เฉพาะที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ ลิตร ๓
      ต่อเดือนข้ึนไป

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓
     เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
     เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการย้อมสี เส้นด้ายหรือเส้นใย
     หรือพิมพ์สิ่งทอที่มีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป
 (๒) โรงงานทอหรือเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓
      (Asbestos) เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการย้อมสีเส้นด้าย
      หรือเส้นใยหรือพิมพ์สิ่งทอที่มีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
      ข้ึนไป
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๓
     (Asbestos) เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการย้อมสี เส้นด้าย
     หรือเส้นใยหรือพิมพ์สิ่งทอที่มีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
     ข้ึนไป
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) เฉพาะโรงงานประกอบ ๓
      กิจการเก่ียวกับการย้อมสี เส้นด้ายหรือเส้นใยหรือพิมพ์สิ่งทอ
      ท่ีมีน้ําท้ิงตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๒๔  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
 เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการฟอกย้อมสี หรือแต่งสําเร็จ
 ลูกไม้หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยเส้นด้ายหรือเส้นใยท่ีมีน้ําท้ิงตั้งแต่
 ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๖
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๒๗  (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ๓

     ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓

 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ เฉพาะที่มีขบวนการหมัก ฟอก
 และมีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแตง่ขนสัตว์ เฉพาะที่มีน้ําเสียตั้งแต่ ๓
 ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ เฉพาะที่มีขบวนการ ๓
 หมัก ฟอก และมีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๓๒  (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๓
      หรือรองเท้าจากใยแก้ว

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน เฉพาะที่มีกําลังการผลิตมากกว่า ๓
     ๕๐ ตันต่อวันข้ึนไป
 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓
      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
      เฉพาะที่มีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium 
Nitrate) หรือ
โปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium 
Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium 
Nitrate) หรือ

๗
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โปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium 
Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี  (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการผลิตสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการผลิตสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการผลิตสีน้ํา
ให้ประกอบกิจการได้

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ เฉพาะการประกอบ
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน กิจการเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ให้ประกอบ

      กิจการได้
๕๓  (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน เฉพาะโฟม ๒ และ ๓
๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓

 หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries)
 เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าท่ีมีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตัน
 ต่อวันข้ึนไป

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ ๓
 รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries) เฉพาะอุตสาหกรรมถลุงแร่หรือแต่งหรือหลอมโลหะ
 ซ่ึงมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีมีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๒๕ ตันต่อวัน
 ข้ึนไป

๘
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๗๕  (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ๑ ๒ และ ๓

     เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ๑ ๒ และ ๓
      เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี ๓

๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓
      หรือกระเช้าไฟฟ้า เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓
      รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี

๗๘  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ๑ ๒ และ ๓
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ๑ ๒ และ ๓
      หรือจักรยานสองล้อ เฉพาะที่มีงานชุบโลหะหรือพ่นสี

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เฉพาะที่มีกําลัง ๓
      การผลิตตั้งแต่ ๕.๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป ยกเว้นท่ีติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า
      หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
      โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
      ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะที่มีกําลัง ๓
      การผลิตตั้งแต่ ๕.๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป
 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา เฉพาะที่มีกําลังการผลิต ๓
      ตั้งแต่ ๕.๐ เมกะวัตต์ข้ึนไป ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
      พลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน
      ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
      การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
      จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
      จากคลองส่งน้ํา

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น ๑ ๒ และ ๓
๙๘  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ๑ ๒ และ ๓

 หรือขนสัตว์ เฉพาะที่มีน้ําเสียตั้งแต่ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป

๙
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๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓

 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร
 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน
 เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะโรงงานบําบัด
น้ําเสียของชุมชน
ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา ๓
 (Steam Generating) เฉพาะที่มีอัตราการผลิตไอน้ําตั้งแต่ ๑๐ ตันต่อชั่วโมง
 ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหรือถ่านหิน

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓
 ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒
 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
 เฉพาะที่เป็นของเสียอันตราย

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว ๓
 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เฉพาะที่เป็นของเสียอันตราย

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๐

 ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓ หมายเลข ๓.๔ หมายเลข
 ๓.๕ หมายเลข ๓.๘ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๔ และหมายเลข ๓.๑๙
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๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซมหรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ
 ของสิ่งดังกล่าว

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๑  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
๒  (๑) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ๓
 (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ๓
      โกดัง หรือคลังสินค้า
 (๖) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซ่ึงมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุ ๓
      ผงถ่านท่ีเผาได้จากกะลามะพร้าว
 (๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ๑ ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ๓
 (๑๑) โรงงานฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ๑

๓  (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ๓
๔  (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หรือหนังสัตว์ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
      หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๑

 หมายเลข ๓.๑๖ หมายเลข ๓.๑๗ หมายเลข ๓.๑๘ หมายเลข ๓.๒๑ หมายเลข ๓.๒๒ หมายเลข ๓.๒๓
 ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๓

 หมายเลข ๓.๒๔ หมายเลข ๓.๒๕ และหมายเลข ๓.๒๖



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
      หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
     ของสัตว์ และ ๓ เฉพาะใน

บรเิวณหมายเลข ๓.๒๔
      ให้ประกอบกิจการได้
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๕  (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๖  (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
      เข้าไม่ได้ และ ๓ เฉพาะใน

๑๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมัน ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
      สัตว์น้ํา และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์ และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๕) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ํามันออกแล้ว ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็ง ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      โดยการเติมไฮโดรเจน เฉพาะในบริเวณ

หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๓



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๘  (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๙  (๒) โรงงานทําแป้ง ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๑ ๒ และ ๓

๑๑  (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๔



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๗) โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ๑ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑
      หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย เฉพาะในบริเวณ

หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๒  (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๕



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๗) โรงงานเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๘) โรงงานอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัว ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๓  (๑) โรงงานทําผงฟู ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําแป้งเชื้อ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๖



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๔) โรงงานทําน้ําส้มสายชู ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๕) โรงงานทํามัสตาร์ด ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๗) โรงงานบดหรือป่นเครื่องเทศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๘) โรงงานทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
และ ๓ เฉพาะในบริเวณ
ฟาร์มปศุสัตว์ ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ๓
      ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
 ในการทําเยื่อกระดาษ เฉพาะในบริเวณ

หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๗



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับท่ี ๑๙ เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๑๙  (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์ ๓
๒๐  (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒

และ ๓ เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณหมายเลข ๓.๒๔
ให้ประกอบกิจการได้

๒๑  (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อ่ืน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายานัตถ์ุ ๒ และ ๓

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓
     เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓
      (Asbestos) 
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๓
      (Asbestos)
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) ๓

๒๓  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ๑ ๒ และ ๓

๒๔  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เสื่อ ๑ ๒ และ ๓
 หรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๑๘



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๒๖  (๑) โรงงานผลิตเชือก ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ ๓ เฉพาะซ่อมแซม

ให้ประกอบกิจการได้
๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ทําจากไม้ก๊อก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธี ๓
      ถักหรือทอ

๒๘  (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ๑ ๒ และ ๓
      หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
 (๒) โรงงานทําหมวก ๑ ๒ และ ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓
 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓
๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓
๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๑ ๒ และ ๓

      หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๓
      หรือรองเท้าจากใยแก้ว

๓๓  โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ๑ ๒ และ ๓
 ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔  (๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ๓
 (๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ๓
 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ๓
 (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓

๑๙



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ๑ ๒ และ ๓

 หรือผักตบชวา
๓๖  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง ๓

      ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ๓
 (๓) โรงงานแกะสลักไม้ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ๑ ๒ และ ๓

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓
 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓
      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ๑ ๒ และ ๓
 (Fibreboard)

๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ๓
      หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๑  (๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ ๓
๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการทําปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยอินทรีย์
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะในบริเวณ

หมายเลข ๓.๑๖
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน ๓
      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓
 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๒๐



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๖  (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการ ๓

      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
 (๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา ๓
      รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง ๓
      หรือการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่ายกายมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
              แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับ
      ใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบ
      โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ีใช้ในการนั้น

๔๗  (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ ๓
      สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์ ๓
      หรือไขมันสัตว์
 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๑ ๒ และ ๓

๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ๓
 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ๓
      ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป
      (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ
      ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์
      สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ท่ีทําจากพืช สัตว์
      หรือพลาสติกท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ผลิตภัณฑ์
      สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)
 (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหรือควันเม่ือเผาไหม้ ๓
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบูร ๓
 (๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ๓
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใช้ในการซักผ้า ๓
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ําหรือกันความร้อน ๓

๒๑
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 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา ๓
        (Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์
        สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าท่ีทาด้วยตัวไวแสง
        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
        Paper or Cloth)
 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓
 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓
      ท่ีแต่งแล้ว
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓
      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
 (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ ๓
      หรือเหล็ก

๕๑  โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ ๒ และ ๓
 ท่ีเคลื่อนท่ีด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

๕๒  (๑) โรงงานทํายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การทํา ๒ และ ๓
      ในสวนยางหรือป่า
 (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ๒ และ ๓
      ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
 (๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา ๓
      หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับท่ี ๕๑ ๒ และ ๓
      จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

๕๓  (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ๒ และ ๓
      และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง ๓
      หรือรูปทรงต่าง ๆ

๒๒
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 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓

๕๔  โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓
๕๕  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว และ ๓ เฉพาะการทํา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น
ดินเผาหรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียม
วัสดุเพ่ือการดังกล่าว
ให้ประกอบกิจการได้

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 กระเบื้องประดับ  (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ และ ๓ เฉพาะการ
 ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว ผลิตอิฐจากดินเหนียว

ให้ประกอบกิจการได้
๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒

      หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ และ ๓ เฉพาะผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสม ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําใยแร่ ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากหิน ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives) ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) ๓
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ ๓

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓
 หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ ๓
 รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries)

๖๑  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้

๒๓
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๖๒  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๓  (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ๑ ๒ และ ๓

      ถังน้ําหรือปล่องไฟ
 (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

และ ๓ เฉพาะการทํา
ส่วนประกอบสําหรับ
ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๒ และ ๓

๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓
 (๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก ๑ ๒ และ ๓
      แหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลท่ีหุ้มด้วยฉนวน
 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา ๑ ๒ และ ๓
      หรือหลอดชนิดพับได้ท่ีไม่ทําในโรงรีดหรือดึงข้ันต้น (Primary Rolling
      or Drawing Mills)
 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืนซ่ึงไม่ใช้ไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
 (๙) โรงงานทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ๑ ๒ และ ๓
        (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๑ ๒ และ ๓

๒๔
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๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ของเครื่องจักรดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๑ ๒ และ ๓

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
      (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องขัด
 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๑ ๒ และ ๓
      Forging Machines)
 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย ๑ ๒ และ ๓
      หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
 (๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๑ ๒ และ ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ๑ ๒ และ ๓
 กระดาษ เคมี อาหาร การป่ันทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือ
 ผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม
 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
 ดังกล่าว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ หรือซ่อมแซม ให้
 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or ประกอบกิจการได้

๒๕
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 Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
 เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
 ซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใช่
 เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
 ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 หรอืก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง หรือซ่อมแซม ให้
 ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ ประกอบกิจการได้
 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
 หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า หรือซ่อมแซม ให้
 เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้ ประกอบกิจการได้
 บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง หรือซ่อมแซม ให้
 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว ประกอบกิจการได้
 เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
 เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor
 or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
 คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
 Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
 หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
 และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
 ดังกล่าว
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๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓

 (๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp ๑ ๒ และ ๓
      Sockets or receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor
      Connectors) อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ
      สําหรับร้อยสายไฟฟ้า
 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา ๓
      หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      หรือกระเช้าไฟฟ้า และ ๓ เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓
      รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

๗๗  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือรถพ่วง
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ๑ ๒ และ ๓

๗๘  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ๑ ๒ และ ๓
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ๑ ๒ และ ๓
      หรือจักรยานสองล้อ

๗๙  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓
      เรือโฮเวอร์คราฟท์

๒๗
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๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

      ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons
      or Accelerators)
 (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ๑ ๒ และ ๓

๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ ๑ ๒ และ ๓
 เครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ีใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
 ด้วยการถ่ายภาพ

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ๑ ๒ และ ๓
 หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔  (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ๑ ๒ และ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ๑ ๒ และ ๓

 การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๑ ๒ และ ๓
      ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน
 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ และ ๓ เฉพาะการผลิต
      หรือไฟแช็ก สินค้าพ้ืนเมืองหรือ

ของชําร่วยให้ประกอบ
กิจการได้

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๒๘



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย เฉพาะในบริเวณ
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หมายเลข ๓.๑๖

ให้ประกอบกิจการได้
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓

 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร
 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน
 เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๐  (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี ๓
 (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน ๓
 (๓) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ๑
      หรืออัญมณี
 (๔) โรงงานขัด ๓
 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓
 (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ๓

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์ ๓
 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดิน ๓
 (๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์ ๓

๑๐๔  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม ๓
 ท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง
 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๐๗  โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ๓
 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัย
 แหล่งแสงท่ีมีกําลงัสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ
 แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก
 หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๑  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
๒  (๑) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ๒ และ ๓

๒๙

 ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ๓
 (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ๓
      โกดัง หรือคลังสินค้า
 (๖) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซ่ึงมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุ ๓
      ผงถ่านท่ีเผาได้จากกะลามะพร้าว
 (๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ๑ ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ๓
 (๑๑) โรงงานฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ๑

๓  (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ๓
๔  (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓

      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หรือหนังสัตว์ ๒ และ ๓
      หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ๒ และ ๓
      หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
 (๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ๒ และ ๓
      ของสัตว์
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ๑ ๒ และ ๓
      ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

๕  (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓
 (๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ๓
 (๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ๑ ๒ และ ๓

๖  (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ๒ และ ๓
      อากาศเข้าไม่ได้
 (๒) โรงงานถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๓๐



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์
 (๕) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ๒ และ ๓

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓
 (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ํามันออกแล้ว ๓
 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ ๓
      เติมไฮโดรเจน
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓

๘  (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ ๑ ๒ และ ๓
      ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
 (๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ ๑ ๒ และ ๓
      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙  (๒) โรงงานทําแป้ง ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๑ ๒ และ ๓

๑๑  (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ๓
 (๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
 (๗) โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ๑
      หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย

๑๒  (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ๑ ๒ และ ๓

๓๑



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
 (๘) โรงงานอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัว ๑ ๒ และ ๓
      หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๑ ๒ และ ๓

๑๓  (๑) โรงงานทําผงฟู ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓
 (๓) โรงงานทําแป้งเชื้อ ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําส้มสายชู ๓
 (๕) โรงงานทํามัสตาร์ด ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานบดหรือป่นเครื่องเทศ ๑ ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ๑ ๒ และ ๓

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณฟาร์มปศุสัตว์
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ๓
      ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓
๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ๓

 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับท่ี ๑๙
๑๙  (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์ ๓
๒๐  (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๒ และ ๓
๒๑  (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อ่ืน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายานัตถ์ุ ๒ และ ๓

๓๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๒๒  (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓

     เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓
      (Asbestos) 
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๓
      (Asbestos)
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) ๓

๒๓  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ๑ ๒ และ ๓

๒๔  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เสื่อ ๑ ๒ และ ๓
 หรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖  (๑) โรงงานผลิตเชือก ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ ๓ เฉพาะซ่อมแซม

ให้ประกอบกิจการได้
๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ทําจากไม้ก๊อก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีการถักหรือทอ
 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซ่ึงมิใช่ทําด้วย ๓
      วิธีถักหรือทอ

๓๓



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๒๘  (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ๑ ๒ และ ๓

      หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
 (๒) โรงงานทําหมวก ๑ ๒ และ ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓
 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓
๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓
๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๑ ๒ และ ๓

      หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๓
      หรือรองเท้าจากใยแก้ว

๓๓  โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ๑ ๒ และ ๓
 ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔  (๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ๓
 (๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ๓
 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ๓
 (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓

๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ๑ ๒ และ ๓
 หรือผักตบชวา

๓๖  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง ๓
      ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ๓
 (๓) โรงงานแกะสลักไม้ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ๑ ๒ และ ๓

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓
 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓
      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ๑ ๒ และ ๓
 (Fibreboard)

๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ๓
      หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๓๔
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๔๑  (๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ ๑ ๒ และ ๓
๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการทําปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยอินทรีย์ ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides)
 (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน ๓
      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓
 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๖  (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการ ๓
      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
 (๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา ๓
      รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง ๓
      หรือการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่ายกายมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
             แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับ
      ใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบ
      โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ีใช้ในการนั้น

๔๗  (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ ๓
      สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์ ๓
      หรือไขมันสัตว์
 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๑ ๒ และ ๓

๓๕
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๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ๓

 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ๓
      ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป
      (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ
      ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์
      สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ท่ีทําจากพืช สัตว์
      หรือพลาสติกท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ผลิตภัณฑ์
      สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)
 (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหรือควันเม่ือเผาไหม้ ๓
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบูร ๓
 (๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ๓
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใช้ในการซักผ้า ๓
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ําหรือกันความร้อน ๓
 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา ๓
        (Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์
        สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าท่ีทาด้วยตัวไวแสง
        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
        Paper or Cloth)
 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓
 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓
      ท่ีแต่งแล้ว
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓
      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
 (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ ๓
      หรือเหล็ก
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๕๑  โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ ๒ และ ๓

 ท่ีเคลื่อนท่ีด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์
๕๒  (๑) โรงงานทํายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การทํา ๒ และ ๓

      ในสวนยางหรือป่า
 (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ๒ และ ๓
      ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
 (๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา ๓
      หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับท่ี ๕๑ ๒ และ ๓
      จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

๕๓  (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ๒ และ ๓
      และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง ๓
      หรือรูปทรงต่าง ๆ
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓

๕๔  โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓
๕๕  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว และ ๓ เฉพาะการทํา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น
ดินเผาหรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียม
วัสดุเพ่ือการดังกล่าว
ให้ประกอบกิจการได้

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 กระเบื้องประดับ  (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ และ ๓ เฉพาะผลิตอิฐ
 ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว จากดินเหนียว ให้

ประกอบกิจการได้
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๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒

      หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ และ ๓ เฉพาะผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสม
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําใยแร่ ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากหิน ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives) ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) ๓
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ ๓

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓
 หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ ๓
 รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries)

๖๑  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๒  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๓  (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ๑ ๒ และ ๓

      ถังน้ําหรือปล่องไฟ
 (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

และ ๓ เฉพาะการทํา
ส่วนประกอบสําหรับ
ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๒ และ ๓

๓๘
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๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓
 (๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก ๑ ๒ และ ๓
      แหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลท่ีหุ้มด้วยฉนวน
 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา ๑ ๒ และ ๓
      หรือหลอดชนิดพับได้ท่ีไม่ทําในโรงรีดหรือดึงข้ันต้น (Primary Rolling
      or Drawing Mills)
 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืนซ่ึงไม่ใช้ไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
 (๙) โรงงานทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ๑ ๒ และ ๓
        (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๑ ๒ และ ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว และ ๓ เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสาํหรับใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ของเครื่องจักรดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๑ ๒ และ ๓

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
      (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องขัด

๓๙
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 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๑ ๒ และ ๓
      Forging Machines)
 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย ๑ ๒ และ ๓
      หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
 (๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๑ ๒ และ ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ๑ ๒ และ ๓
 กระดาษ เคมี อาหาร การป่ันทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือ
 ผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม
 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
 ดังกล่าว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ หรือซ่อมแซม ให้
 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or ประกอบกิจการได้
 Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
 เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
 ซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใช่
 เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
 ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรบัหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง หรือซ่อมแซม ให้
 ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ ประกอบกิจการได้
 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
 หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๐



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า หรือซ่อมแซม ให้
 เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้ ประกอบกิจการได้
 บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเลน่หรือเครื่อง หรือซ่อมแซม ให้
 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว ประกอบกิจการได้
 เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
 เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor
 or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
 คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
 Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
 หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
 และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
 ดังกล่าว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ดงักล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓

 (๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp ๑ ๒ และ ๓
      Sockets or receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor
      Connectors) อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ
      สําหรับร้อยสายไฟฟ้า
 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา ๓
      หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๔๑



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

      หรือกระเช้าไฟฟ้า และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓
      รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

๗๗  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือรถพ่วง
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ๑ ๒ และ ๓

๗๘  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ๑ ๒ และ ๓
     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ๑ ๒ และ ๓
      หรือจักรยานสองล้อ

๗๙  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓
      เรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

      ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons
      or Accelerators)
 (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ๑ ๒ และ ๓

๔๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ ๑ ๒ และ ๓

 เครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ีใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
 ด้วยการถ่ายภาพ

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ๑ ๒ และ ๓
 หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔  (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ๑ ๒ และ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ๑ ๒ และ ๓

 การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๑ ๒ และ ๓
      ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน
 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ และ ๓ เฉพาะการผลิต
      หรือไฟแช็ก สินค้าพ้ืนเมืองหรือ

ของชําร่วย ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร
 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน
 เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๐  (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี ๓
 (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน ๓
 (๓) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ๑
      หรืออัญมณี
 (๔) โรงงานขัด ๓

๔๓



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓
 (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ๓

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์ ๓
 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดิน ๓
 (๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์ ๓

๑๐๔  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม ๓
 ท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง
 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๐๗  โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ๓
 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัย
 แหล่งแสงท่ีมีกําลงัสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ
 แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก
 หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๑  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
๒  (๑) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น ๓
 (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      โกดัง หรือคลังสินค้า เฉพาะในบริเวณ

หมายเลข ๕.๒ ให้
ประกอบกิจการได้

 (๖) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซ่ึงมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุ ๓
      ผงถ่านท่ีเผาได้จากกะลามะพร้าว
 (๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ๑ ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ๓
 (๑๑) โรงงานฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ๑

๔๔

 ท่ีดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๓  (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ๓
๔  (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓

      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หรือหนังสัตว์ ๒ และ ๓
      หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ๒ และ ๓
      หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
 (๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ๒ และ ๓
      ของสัตว์
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ๑ ๒ และ ๓
      ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

๕  (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓
 (๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ๓
 (๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ๑ ๒ และ ๓

๖  (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ๒ และ ๓
      อากาศเข้าไม่ได้
 (๒) โรงงานถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓
      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓
      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์
 (๕) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ๒ และ ๓

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓
 (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ํามันออกแล้ว ๓
 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ ๓
      เติมไฮโดรเจน
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓

๔๕
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๘  (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ ๑ ๒ และ ๓

      ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
 (๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้ ๑ ๒ และ ๓
      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙  (๒) โรงงานทําแป้ง ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๑ ๒ และ ๓

๑๑  (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ๓
 (๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
 (๗) โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ๑
      หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย

๑๒  (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
 (๘) โรงงานอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัว ๑ ๒ และ ๓
      หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๑ ๒ และ ๓

๑๓  (๑) โรงงานทําผงฟู ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓
 (๓) โรงงานทําแป้งเชื้อ ๓

๔๖
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 (๔) โรงงานทําน้ําส้มสายชู ๓
 (๕) โรงงานทํามัสตาร์ด ๑ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานบดหรือป่นเครื่องเทศ ๑ ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ๑ ๒ และ ๓

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒
และ ๓ เฉพาะใน
บริเวณฟาร์มปศุสัตว์
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ๓
      ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓
๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ๓

 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับท่ี ๑๙
๑๙  (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์ ๓
๒๐  (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๒ และ ๓
๒๑  (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อ่ืน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายานัตถ์ุ ๒ และ ๓

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓
     เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos)
 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓
      (Asbestos) 
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๓
      (Asbestos)
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) ๓

๒๓  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก ๑ ๒ และ ๓

๔๗
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 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ๑ ๒ และ ๓

๒๔  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซ่ึงมิใช่เสื่อ ๑ ๒ และ ๓
 หรือพรมท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖  (๑) โรงงานผลิตเชือก ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ ๓ เฉพาะซ่อมแซม

ให้ประกอบกิจการได้
๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ทําจากไม้ก๊อก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีการถักหรือทอ
 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีการถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว ๓
      ซ่ึงมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซ่ึงมิใช่ทําด้วย ๓
      วิธีถักหรือทอ

๒๘  (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ๑ ๒ และ ๓
      หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
 (๒) โรงงานทําหมวก ๑ ๒ และ ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓
 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓
๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓

๔๘
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๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๑ ๒ และ ๓

      หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกาย ๓
      หรือรองเท้าจากใยแก้ว

๓๓  โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ๑ ๒ และ ๓
 ยางอัดเข้ารูปหรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔  (๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ๓
 (๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ๓
 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ๓
 (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓

๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ๑ ๒ และ ๓
 หรือผักตบชวา

๓๖  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง ๓
      ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ๓
 (๓) โรงงานแกะสลักไม้ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ๑ ๒ และ ๓

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓
 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓
      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ๑ ๒ และ ๓
 (Fibreboard)

๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ๓
      หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๑  (๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ ๓
๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะการทําปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยอินทรีย์ ให้
ประกอบกิจการได้

๔๙
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 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะในบริเวณ

หมายเลข ๕.๒ ให้
ประกอบกิจการได้

  (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน ๓
       หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓
 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๖  (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการ ๓
      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
 (๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา ๓
      รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง ๓
      หรือการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่ายกายมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
              แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับ
      ใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบ
      โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ีใช้ในการนั้น

๔๗  (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ ๓
      สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์ ๓
      หรือไขมันสัตว์
 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๑ ๒ และ ๓

๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ๓
 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ๓
      ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป
      (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ
      ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์

๕๐
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      สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ท่ีทําจากพืช สัตว์
      หรือพลาสติกท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ผลิตภัณฑ์
      สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)
 (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหรือควันเม่ือเผาไหม้ ๓
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบูร ๓
 (๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ๓
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใช้ในการซักผ้า ๓
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ําหรือกันความร้อน ๓
 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา ๓
        (Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์
        สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าท่ีทาด้วยตัวไวแสง
        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
        Paper or Cloth)
 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓
 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓
      ท่ีแต่งแล้ว
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓
      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
 (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ ๓
      หรือเหล็ก

๕๑  โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ ๒ และ ๓
 ท่ีเคลื่อนท่ีด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

๕๒  (๑) โรงงานทํายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การทํา ๒ และ ๓
      ในสวนยางหรือป่า
 (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ ๒ และ ๓
      ซ่ึงมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า

๕๑
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 (๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา ๓
      หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับท่ี ๕๑ ๒ และ ๓
      จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

๕๓  (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ๒ และ ๓
      และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง ๓
      หรือรูปทรงต่าง ๆ
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓

๕๔  โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓
๕๕  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว และ ๓ เฉพาะการทํา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น
ดินเผาหรือเครื่องดินเผา
และรวมถึงการเตรียม
วัสดุเพ่ือการดังกล่าว
ให้ประกอบกิจการได้

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 กระเบื้องประดับ  (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ และ ๓ เฉพาะผลิตอิฐ
 ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว จากดินเหนียว ให้

ประกอบกิจการได้
๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๒

      หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ และ ๓ เฉพาะผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสม
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําใยแร่ ๓

๕๒
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 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากหิน ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives) ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) ๓
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ ๓

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓
 หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ ๓
 รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries)

๖๑  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๒  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

 ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๓  (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ๑ ๒ และ ๓

      ถังน้ําหรือปล่องไฟ
 (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

และ ๓ เฉพาะการทํา
ส่วนประกอบสําหรับ
ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๒ และ ๓

๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓
 (๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก ๑ ๒ และ ๓
      แหล่งผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลท่ีหุ้มด้วยฉนวน

๕๓
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 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา ๑ ๒ และ ๓
      หรือหลอดชนิดพับได้ท่ีไม่ทําในโรงรีดหรือดึงข้ันต้น (Primary Rolling
      or Drawing Mills)
 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืนซ่ึงไม่ใช้ไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
 (๙) โรงงานทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ๑ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ๑ ๒ และ ๓
        (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๑ ๒ และ ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว และ ๓ เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสาํหรับใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ของเครื่องจักรดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๑ ๒ และ ๓

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
      (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องขัด
 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๑ ๒ และ ๓
      Forging Machines)
 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ๑ ๒ และ ๓
      หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย ๑ ๒ และ ๓
      หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

๕๔



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๑ ๒ และ ๓
      สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
 (๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๑ ๒ และ ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ๑ ๒ และ ๓
 กระดาษ เคมี อาหาร การป่ันทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือ
 ผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม
 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
 ดังกล่าว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ หรือซ่อมแซม ให้
 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or ประกอบกิจการได้
 Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
 เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
 ซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใช่
 เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
 ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรบัหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง หรือซ่อมแซม ให้
 ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ ประกอบกิจการได้
 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
 หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า หรือซ่อมแซม ให้
 เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้ ประกอบกิจการได้
 บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง หรือซ่อมแซม
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 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว ให้ประกอบกิจการได้
 เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
 เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi - Conductor
 or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
 คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
 Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
 หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
 และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
 ดังกล่าว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓

 (๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp ๑ ๒ และ ๓
      Sockets or receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor
      Connectors) อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ
      สําหรับร้อยสายไฟฟ้า
 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ๑ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา ๓
      หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      หรือกระเช้าไฟฟ้า และ ๓ เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓
      รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

๗๗  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ๑ ๒ และ ๓
      หรือรถพ่วง
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง ๑ ๒ และ ๓
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๗๘  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ ๑ ๒ และ ๓

     จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ๑ ๒ และ ๓
      หรือจักรยานสองล้อ

๗๙  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓
      เรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
 ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือซ่อมแซม ให้

ประกอบกิจการได้
๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒

      ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม และ ๓ เฉพาะดัดแปลง
หรือซ่อมแซม ให้
ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ ๒ และ ๓
      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons
      or Accelerators)
 (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ๑ ๒ และ ๓

๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ ๑ ๒ และ ๓
 เครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ีใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
 ด้วยการถ่ายภาพ

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา ๑ ๒ และ ๓
 หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔  (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ๑ ๒ และ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
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๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ๑ ๒ และ ๓

 การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๑ ๒ และ ๓
      ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน
 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๑ ๒
      ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ และ ๓ เฉพาะการผลิต
      หรือไฟแช็ก สินค้าพ้ืนเมืองหรือ

ของชําร่วย ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร
 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน
 เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๐  (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี ๓
 (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน ๓
 (๓) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ๑
      หรืออัญมณี
 (๔) โรงงานขัด ๓
 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓
 (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ๓

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์ ๓
 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดิน ๓
 (๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์ ๓
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๑๐๔  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม ๓

 ท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง
 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๐๗  โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ๓
 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัย
 แหล่งแสงท่ีมีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ
 แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก
 หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

      ลําดับท่ี   หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
      จําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก - โรงชาง - มหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก - โรงชาง - มหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 ๑.๒ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลอรัญญิก  ระหวางหลักเขตที่   ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลอรัญญิก  ระหวางหลักเขตที่   ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลอรัญญิก  ระหวางหลักเขตที่   ๓  กับ 

หลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลอรัญญิก  ระหวางหลักเขตที่   ๔  กับ 

หลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๔ แนวเขตผังเมอืงรวมชุมชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๑.๕ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลบางปะหัน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒   

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลบางปะหัน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับ 

หลักเขตท่ี  ๓ 



 

๒ 

  ทิศใต   จดเขตเทศบาลตาํบลบางปะหนั  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก  และแนวเขต

เทศบาลตําบลบางปะหัน  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๖   ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลนครหลวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับ 

หลักเขตท่ี  ๖  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓   

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงชนบท  อย.  ๒๐๐๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  แมน้ําปาสัก  ฝงตะวันออก  

และเขตเทศบาลตําบลนครหลวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๗  ฟากตะวันออก   

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟ 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ   

  ดานตะวันออก   จดเสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๕๖   

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออก   

 ๑.๘ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ตามกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอผักไห 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก   



 

๓ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖  แมน้ําปาสัก  ฝงตะวันออก  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๑  ฟากใต  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๓  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก  และเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

กับอําเภอบางปะอิน  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๖   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๙  ฟากตะวันออก  และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๙  ฟากตะวันออก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับ  หลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๒ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางซาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางซาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองเสนา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับคลองเจาเจ็ด - บางย่ีหน   

(คลองบางซาย)  ฝงใต  เขตเทศบาลตําบลสามกอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(คลองบางซาย)  ฝงเหนือ 



 

๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (คลองบางซาย)   

ฝงเหนือและฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอบางซาย   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (คลองบางซาย)  เปนระยะ  ๒,๔๗๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  

(คลองบางซาย)  ฝงใต   

  ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (คลองบางซาย)   

ฝงเหนือและฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอบางซาย   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (คลองบางซาย)  เปนระยะ  ๖๗๐  เมตร 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลบานสราง  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับ 

หลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙ 

  ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  บรรจบกับทางหลวงชนบท  อย.  ๓๐๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก   จดคลองโพธิ์  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน) 

  ดานตะวันออก   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ๒๖  ขวา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  และเขตทหาร 

  ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธนิ)  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๒   

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร   

 ๑.๑๗ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลบางปะอิน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับ 

หลักเขตท่ี  ๒ 



 

๕ 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๗  ฟากตะวันตก  เสนขนาน

ระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๘  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๔๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘  เปนระยะ  

๒,๔๐๐  เมตร  

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘  ฟากตะวันออก  แนวเขต

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๙  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๙  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗  ฟากตะวันออก   

และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางไทรกับตําบลบางพลี 

  ดานตะวันออก   จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางไทรกับตําบลไมตรา   

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๑๑๑   

 ๑.๑๙ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ตามกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตที่  ๒  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา  ระหวางหลักเขตที่  ๕   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 



 

๖ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงบริเวณหมายเลข  ๒.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ เขตนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 

 ๒.๒ ดานเหนือ   จดคลองสงน้ําชลประทาน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕  

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๖ 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๙ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒ 

 ๒.๓ เขตตําบลสามบัณฑิต  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน

เลขท่ี  ๒๓๐๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๑๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๑๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๓๘๖๘  โฉนดท่ี

เลขที่  ๒๓๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๖๓๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๔๖  โฉนดท่ีดิน

เลขที่  ๓๓๓๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๐๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๐๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๖๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๓๔๐๖๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๐๖๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๐๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๖๘   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๗๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๗๕  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๐๗๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๐๗๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๓๕๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๔๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๖๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๖๙  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๐๖๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๘๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๖๖  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๐๗๔  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๓๔๐๗๗  เขตตําบลบานชาง  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เฉพาะโฉนดที่ดนิเลขท่ี  ๒๕๗๖  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๓๔๐๙๕  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๓๔๐๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๗๗  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๐๗๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๗๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๗๓๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๔๘๙  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๓๔๙๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๐๙๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๘๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๑  



 

๗ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๔๐๕๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๐๖๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๕๙๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๙๓๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๕๘๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๑๕๑๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๕๒๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๖๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๔๑๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๗๘๒  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๕๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๖๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๔๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๗๓๑  และโฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๗๓๒  เขตตําบลหนองน้ําสม  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

เฉพาะโฉนดท่ีดนิเลขที่  ๓๔๐๗๘  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๓๔๐๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๐๘๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๘๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๙๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๐๙๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๘๒๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๘๒๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๘๒๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒๒๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๑๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๗๗๑๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๗๗๑๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๑๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๗๒๑  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๙๑๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๔๐๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๐๐๗๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๘๒๕   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๘๒๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๘๓๗๓  และโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๘๓๗๔  เขตตําบลอุทัย  อําเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดนิเลขที่  ๒๓๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๖   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๔๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๔๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๑๖๔๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๑๖๔๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๓๓๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๘๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๘๖๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๒๗๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๒๗๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๘๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๗๘๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๘๓๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๙๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๔๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๔๒๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๔๒๖  



 

๘ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๔๒๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๑๘๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๙๔๖๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๓๔๓๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๓๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๖๔๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๑๖๔๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๑๙๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๔๓๙๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๓๙๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๔๖๘๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๑๗๐๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๑๙๙  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๒๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๖๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๑๗๑๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๑๗๐๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๑๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๐๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๐๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๒๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๒๖๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๒๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๒๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๑๒  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๑๗๑๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๒๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๔๔๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๐๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๒๗๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๓๗๑๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๐๓๔๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๓๔๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๕๕๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๕๘๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๕๘๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๗๗๕  นส.๓  เลมที่  ๑  หนา  ๔๖  เลขที่  ๙  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๓๑๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๔๒๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๖๗๑๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๖๗๑๔   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๐๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๕๖   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๑๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๓๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๑๗๐๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๓๓๕๔  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๓๓๕๓  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๑๓๔๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๓๕๕  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๖๘๑   

 ๒.๔ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานสราง – 

บานยายกะตา  (ถนน  อบจ.) 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนบานสราง – 

บานยายกะตา  (ถนน  อบจ.) 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออุทัยกับอําเภอบางปะอิน  

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๕๖ 

 ๒.๕ เขตตําบลหนองน้ําสม  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๓๗๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๗๖๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๓๘๓๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๗๖๖  โฉนดท่ีดิน



 

๙ 

เลขที่  ๓๗๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๗๗๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๗๗๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๒๗  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๓๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๖๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๗๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๗๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๗๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๗๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๘๙๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๗๘๔๙  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๘๒๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๗๖๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๙๕๓๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๙๕๔๓  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๑๕๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๕๓๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๓๕๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๒๗๑   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๕๔๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๗๖๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๗๖๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๗๖๙   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๓๕๓๘  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๑๓๕๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๕๔๒  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๙๒๕ 

 ๒.๖ เขตสวนอุตสาหกรรมบานแพน 

 ๒.๗ เขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา 

 ๒.๘ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด 

 ๒.๙ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 ๒.๑๐  เขตตําบลกระส้ัน  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๖๒๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๓๘๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๓๙๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๓๙๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๖๓๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๓๙๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๓๙๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๓๙๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๖๓๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๓๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๓๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่๖๔๐๐  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๖๔๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๐๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๑๐  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๖๔๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๑๑๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๕๕๐๗  โฉนดท่ีดิน

เลขที่  ๓๕๕๑๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๕๕๑๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๐๘๘๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๘๘๗   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๗๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๐๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๐๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๒๒๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๐๗๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๐๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๔๑๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๕๕๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๕๙๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๐๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๐๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๐๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๕๐๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๗๖๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๓๓๑  แบบแจงการครอบครองท่ีดิน  (ส.ค.  ๑)  เลขที่  ๒   

แบบแจงการครอบครอง  (ส.ค.)  เลขที่  ๑๙  และ  ภ.บ.ท.  ๕  เลขสํารวจเลขที่  ๒๕/๒๕๑๗  และเขตตําบลเชียงรากนอย   

อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๐๘๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๕๕๐๓   



 

๑๐ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๐๘   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๕๕๐๙  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๓๕๕๑๐  โฉนดที่ดนิเลขที ่ ๑๕๒๙๐  หนังสือรับรองการทําประโยชน   

(น.ส.  ๓)  เลขท่ี  ๒๕  และหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.๓)  เลขท่ี  ๒๖  

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดลพบุร ี

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก – โรงชาง – มหาราช  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก – โรงชาง – มหาราช   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอางทอง 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี   

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และเสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําปาสัก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอทาเรอืกับอําเภอนครหลวง 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี 

 ๓.๓ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอมหาราชกับอําเภอนครหลวง 



 

๑๑ 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก – โรงชาง – มหาราช  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก – โรงชาง – มหาราช  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

 ๓.๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก – โรงชาง – มหาราช  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบานแพรก – โรงชาง – มหาราช  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๔๗  ฟากตะวันตก  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําลพบุรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต    จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก    จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต

การปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอางทอง 

 ๓.๕ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี   

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๖  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เสนตรงที่ตอจากเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงชนบท  อย.  ๒๐๐๘  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  

๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําปาสัก  

ฝงตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๗  ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลอรัญญิก  

ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔ 

 ๓.๖ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอางทอง 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรอียุธยากับจังหวดัอางทอง  แนวเขตการปกครองระหวางอาํเภอผักไหกบัอําเภอบางบาล 



 

๑๒ 

  ดานใต   จดแนวเขตการปกครองระหวางอําเภอผักไหกับอําเภอเสนา 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก  

และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมชุมชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

 ๓.๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวดัพระนครศรอียุธยากับจังหวดัอางทอง  แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนผักไห – ลาดชะโด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ.  ๒๕๕๕   

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอผักไหกับอําเภอบางซาย  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอผักไหกับอําเภอเสนา 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุร ี

 ๓.๘ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลบางปะหัน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๗  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗  ฟากตะวันตก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําลพบุรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต  จดเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางบาล  – มหาพราหมณ   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  แนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอางทอง 

 ๓.๙ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗  ฟากตะวันออก  ทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต   



 

๑๓ 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๗  ฟากตะวันตก  และเสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมแมน้ําปาสัก  ฝงตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๓  ฟากตะวันตก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๖๑  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมแมน้ําปาสัก   

ฝงตะวันตก  เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําลพบุรี  ฝงตะวันออก  

ทางหลวงชนบท  อย.  ๓๐๓๒  ฟากตะวันออก 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต  เสนขนานระยะ  

๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  และเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๖ 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวดัพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๓  ฟากเหนือ  เขตเทศบาล

ตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕   

และคลองขาวเมา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒  ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟากเหนือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําปาสัก  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กับจังหวัดอางทอง 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางบาล  – มหาพราหมณ   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากเหนือ  เสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ํานอย  ฝงเหนือ 



 

๑๔ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันออก  เสน

ขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนา 

กับอําเภอผักไห  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอผักไหกับอําเภอบางบาล 

  ทั้งนี้  ยกเวนที่ดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑๖  หมายเลข  ๓.๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 

 ๓.๑๒ เขตตําบลโคกมวง  อําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๕๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๒๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๒๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๔๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๖๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๖๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๕๗๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๑๖๔  และโฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๙๒๗  เขตตําบลกระจิว  อําเภอภาชี  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๗  

และโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๓๙๘  และเขตตําบลเสนา  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๓๑๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๔๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๑๕๑  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๒๒๕  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๔๕๕๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๙๘๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๖๒๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๑๘๖   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๑๘๗  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๐๓๖   

 ๓.๑๓ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๒๖๓  ฟากใต  แนวเขตผังเมืองรวม

ชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 

ชุมชนบางบาล – มหาพราหมณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๙  ฟากตะวันตก   

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางไทรกับตําบลบางพลี  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๑  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางไทรกับตําบลไมตรา   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๑  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณหมายเลข  ๓.๑๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว 



 

๑๕ 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๔๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๒  ฟากตะวันออก  คลองสงน้ํา

ชลประทาน  ๒๖  ขวา  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  อย.  ๓๐๑๐  

เสนขนานระยะ  ๙๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  เขตเทศบาลตําบลบานสราง  

ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๖  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ฟากตะวันออก  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางปะอินกับอําเภออุทัย  คลองบานสราง  ฝงตะวันออก   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๖  ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ทั้งนี้   ยกเวนที่ดินบริเวณหมายเลข  ๒.๓  หมายเลข  ๒.๔  หมายเลข  ๒.๕   

และหมายเลข  ๒.๘  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ๓.๑๕ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๖  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางปะอินกับอําเภอพระนครศรีอยุธยา   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  และคลองขาวเมา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลอุทัย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕  

คลองสงน้ําชลประทาน  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๖  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  เขตเทศบาลตําบลบานสราง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒   

หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๖  คลองบานโพธิ์  ฝงใต  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางปะอิน

กับอําเภอวังนอย   

  ดานใต   จดทางหลวงชนบท  อย.  ๓๐๔๖  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๕๖  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข  ๓๕๖  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗๗  ฟากตะวันออก 



 

๑๖ 

 ๓.๑๖ ที่ราชพัสดุ  ทะเบียน  อย.  ๙๒๑ 

 ๓.๑๗ เขตตําบลพระขาว  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โฉนดทีด่ินเลขท่ี  ๑๓๔๙๒  

และโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๐๓๗   

 ๓.๑๘ เขตตําบลเสนา  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๔๐  เขตตําบลบางนมโค  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๘๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๙๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๒๐๐๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๔๘๕๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๓๔๘๕๗  เขตตําบลบานคลัง  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๕๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๖๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๗๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๗๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๗๖  

เขตตําบลน้ําเตา  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๙๓๔  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๒๙๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๔๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๙๔๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๙๕๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๒๙๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๕๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๙๖๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๙๖๗  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๒๙๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๖๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๙๗๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๙๗๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๒๙๗๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๐๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๐๐๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๗๕๘๔  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๗๕๘๕  และเขตตําบลบางย่ีโท  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๕๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๔๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๔๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๔๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๕๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๕๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๕๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๕๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๕๕๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๕๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๗๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๗๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๗๕  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๗๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๗๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๗๙  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๘๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๘๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๘๓  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๘๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๘๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๘๗  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๘๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๙๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๙๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๕๙๓  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๙๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๙๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๕๙๗  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๕๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๙๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๐๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๐๑  โฉนดที่ดิน 



 

๑๗ 

เลขที่  ๕๖๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๙๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๗๐๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๙๗๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๒๐๒  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๑๐๖๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๑๐๖๘   

และโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๕๒๐ 

 ๓.๑๙ เขตตําบลสนับทึบ  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๔๓๕๓๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๐๕๕๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๐๕๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๕๕๗   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๕๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๕๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๘๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๖๒๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๖๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๖๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๐๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๓๐๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๘๒๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๘๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๘๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๘๔๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๘๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๔๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๗๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๗๘๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๗๙๐  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๗๙๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๘๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๘๔๑  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๘๘๔๒  โฉนดที่ดนิเลขที่  ๒๘๘๒๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๘๕๐  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๘๗๔   

 ๓.๒๐ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๖  ฟากใต  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๕๖  ฟากตะวันออก  ทางหลวงชนบท  อย.  ๓๐๔๖  

คลองโพธิ์  ฝงตะวนัตก  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)   

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๐๙  ฟากตะวนัตก  เสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  

บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ศูนยปองกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่ี  ๑  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๕๒  

ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  

(ถนนพหลโยธิน)  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ไปทางทิศใต  ตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  เปนระยะ  ๑,๑๕๐  เมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑   



 

๑๘ 

(ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒  ฟากตะวันออก  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๘  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘  ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๐๘  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๓๐๘  เปนระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๔๗  ฟากตะวันออก  เขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา   

และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก   

 ๓.๒๑ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอลาดบัวหลวง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนาและอําเภอบางไทร 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดปทุมธานี  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กับจังหวัดนนทบุรี 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง  – สามเมือง   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

 ๓.๒๒ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอลาดบัวหลวงกับ 

อําเภอบางซาย 

  ดานตะวันออก   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง  – สามเมือง   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดนครปฐม 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุร ี

 ๓.๒๓ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓๐๙  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๓๓๐๙  และเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 



 

๑๙ 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๘  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑  (ถนนพหลโยธิน)  ฟากตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา  ระหวางหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๓.๒๔  

หมายเลข  ๓.๒๕  และหมายเลข  ๓.๒๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว   

 ๓.๒๔ เขตตําบลเชียงรากนอย  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๐๑๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๐๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๐๓๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๕๐๕๗  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๔๘๘๘๑  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๔๘๘๘๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๘๘๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๘๘๘๔   

และโฉนดที่ดินเลขที่  ๔๘๘๘๕   

 ๓.๒๕ เขตตําบลโพแตง  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๖๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๔๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๖๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๔๗  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๔๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๕๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๕๑  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๕๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๕๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๖๕๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๕๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๕๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๖๐  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๖๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๖๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๖๔  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๖๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๘๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๘๒  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๘๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๘๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๘๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๘๘  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๖๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๙๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๖๙๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๑๑  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๗๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๑๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๑๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๒๐  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๗๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๔๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๔๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๔๓  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๗๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๔๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๔๗  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๗๔๙  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๗๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๕๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๕๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๖๗  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๗๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๖๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๗๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๗๑  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๗๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๓  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๗๔  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๗๗๕  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๖๖๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๗๖  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๖๙๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๐๓๐๕  โฉนดท่ีดิน



 

๒๐ 

เลขที่  ๑๑๑๑๗  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๑๑๙๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๑๕๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๕๙๓   

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๑๕๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๕๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๗๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๘๒๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๘๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๘๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๘๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๘๙๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๙๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๙๒๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๙๘๘  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๑๙๘๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๐๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๐๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๔๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๖๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๖๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๐๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๐๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๙๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๔๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๔๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๕๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๗๙๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๙๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๖๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๘๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๐๒๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๐๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๒๗๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๒๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๗๑๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๗๑๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๗๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๗๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๗๐  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๗๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๕๐๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๕๓๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๕๕๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๕๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๐๔๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๐๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๐๔๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๓๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๓๘๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๔๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๔๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๑๘๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๑๙๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๙๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๙๙๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๙๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๘๙๙๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๔๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๘๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๘๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๒๒๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๒๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๓๔๕  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๑๓๘๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๔๙๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๕๗๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๖๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๖๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๐๐๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๐๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๐๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๖๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๗๗๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๐๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๗๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๘๔๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๘๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๐๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๗๙๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๗๙๔   

น.ส.๓  ก.  เลขที่  ๖๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๑๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๑๖  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๖๒๐  



 

๒๑ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๒๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๖๓๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๓๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๓๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๓๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๖๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๙๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๒๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๒๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๒๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๓๖  

โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๕๗๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๗๘  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๐๔๘๔  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๐๗๔๙   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๗๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๐๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๔๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๔๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๖๐๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๘๔๙  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๑๘๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๙๙๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๖๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๒๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๓๔๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๐๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๕๘  โฉนดทีด่ินเลขท่ี  ๑๒๗๙๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๐๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๑๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๒๖๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๓๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๒๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๓๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๙๒๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๔๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๐๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๑๔๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๐๒๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๑๙๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๖๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๖๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๖๓๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๑๒๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๓๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๓๔๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๗๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๓๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๓๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๒๔๑  สค.๑  เลขที่  ๘๘/๒๔๙๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๑๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๕๖๖  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๒๕๖๗  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๒๕๖๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๕๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๘๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๖๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๕๗๑  

โฉนดทีด่ินเลขที่  ๓๒๕๗๒  โฉนดท่ีดนิเลขที่  ๓๒๕๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๕๗๐  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๖๙๕  

เขตตําบลเชียงรากนอย  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๔๖  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ๕๙๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๕๒  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๐๒๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๔๕๔  โฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๑๗๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๗๐๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๘๒๐  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๐๙๔๘  โฉนดที่ดิน



 

๒๒ 

เลขที่  ๒๓๐๓๓  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๐๓๐๒  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๐๔๒๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๔๒๒   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๔๒๓  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๓๖๖๕๘  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๖๖๕๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๙๐๘  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๓๕  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๕๙๔๙  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๖๓๔๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๔๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๔๕๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๑๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๔๕๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๐๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๐๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๐๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๓๐๕๑  

โฉนดทีด่ินเลขที่  ๓๖๖๕๖  โฉนดท่ีดนิเลขที่  ๓๖๖๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๕๐  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๑๐๓  

และเขตตําบลชางใหญ  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๖๑๘   

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๘๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๘๕๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๘๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๘๖๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๘๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๑๙๐  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๗๓๓๑  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๗๓๓๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๓๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๓๓๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๓๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๗๓๓๖  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๒๑๒๘๙  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๒๙๔๕  โฉนดท่ีดินเลขที่  ๒๓๑๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๙๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๙๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๙๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๐๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๑๒  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๑๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๑๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๒๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๒๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๒๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๒๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๓๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๓๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๓๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๓๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๙๔  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๕๙๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๐๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๐๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๖๐๗  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๖๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๑๑๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๙๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๕๕๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๔๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๔๓๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๕๐๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๕๕๐๖  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๓๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๓๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๓๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๓๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๔๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๑  



 

๒๓ 

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๕๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๖๙  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๑  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๓  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๙๓๗๕  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๘  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๗๙  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๐  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๑  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๒  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๓  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๖  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๙๓๘๗  

โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๖๕๗  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๖๒๙   

 ๓.๒๖ เขตตําบลเชียงรากนอย  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๕๘๖๖  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๖๙๖๔ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ   

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางปะหันกับอําเภอมหาราช  

แนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี 

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนครหลวงกับอําเภอทาเรือ 

  ดานใต   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๖๗  ฟากตะวันตกและ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๓  ฟากตะวันออกและ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๗  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  และบริเวณหมายเลข  ๔.๒  

ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

 ๔.๒ เขตตําบลบางระกํา  อําเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะโฉนดที่ดิน

เลขที่  ๑๔๘๕  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๘๖  และโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๔๘๗   

 ๔.๓ ดานเหนือ   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบางซายกับอําเภอผักไห  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอผักไห 



 

๒๔ 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๔๕๔  ฟากตะวันตก  เสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ํานอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ํานอย  ฝงเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (คลองบางซาย)  ฝงเหนือ  และแนวเขตผังเมืองรวม

ชุมชนบางซาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางซาย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๔.๔ ดานเหนือ   จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางซาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางซาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (คลองบางซาย)  เทศบาลตําบลสามกอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  

กับหลักเขตที่  ๔  และเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน  (คลองบางซาย)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๑  ฟากตะวันตก 

เขตสวนอุตสาหกรรมบานแพน  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอบางไทร 

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอบางไทร  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเสนากับอําเภอลาดบัวหลวง  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง

อําเภอบางซายกับอําเภอลาดบัวหลวง 

  ดานตะวันตก   จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสุพรรณบุรี 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ที่ดินภายในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  คลองบางแกว  ฝงตะวันออก 

และฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําลพบุรี  ฝงตะวันออก  และฝงตะวันตก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  และหมายเลข  ๑.๕  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๕.๒ ที่ดินภายในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําปาสัก  ฝงเหนือ  ฝงใต  

ฝงตะวันออก  และฝงตะวันตก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒  หมายเลข  ๑.๓  หมายเลข  ๑.๖  และหมายเลข  ๑.๑๐   

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 



 

๒๕ 

 ๕.๓ ที่ดินภายในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

และฝงตะวันตก   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  หมายเลข  ๑.๑๐  หมายเลข  ๑.๑๗  และหมายเลข  ๑.๑๘   

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๕.๔ ที่ดินภายในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับแมน้ํานอย  ฝงตะวันออก   

และฝงตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๔  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๓  และหมายเลข  ๑.๑๘   

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๕.๕ ที่ดินภายในบริเวณแนวขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน   

(คลองบางซาย)  ฝงเหนือ  และฝงใต   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๒  หมายเลข  ๑.๑๓  และหมายเลข  ๑.๑๔   

ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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