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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 
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  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้ บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดพิจิตร  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวม

ชุมชน 
(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  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เป็นศูนย์กลางการผลิต  การแปรรูป  และการค้าข้าว 
ในระดับประเทศ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด
และระบบเศรษฐกิจ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน   

(๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ 
จังหวัดพิจิตร   

(๕) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท

ท้ายกฎกระทรวง  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่ กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๖) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
ที่ดินประเภทน้ีในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือ

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา   
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลหนองหลุม  ตําบลวังโมกข์  

และตําบลบ้านนา  อําเภอวชิรบารมี  ตําบลสากเหล็ก  อําเภอสากเหล็ก  ตําบลเขาทราย  อําเภอทับคล้อ  
ตําบลโพธ์ิไทรงาม  และตําบลโพทะเล  อําเภอโพทะเล 
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(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลหนองหลุม  ตําบลวังโมกข์  

และตําบลบ้านนา  อําเภอวชิรบารมี  ตําบลสากเหล็ก  อําเภอสากเหล็ก  ตําบลเขาทราย  อําเภอทับคล้อ  
ตําบลโพธ์ิไทรงาม  และตําบลโพทะเล  อําเภอโพทะเล 

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่ในท้องที่ตําบลหนองหลุม  ตําบลวังโมกข์  และ
ตําบลบ้านนา  อําเภอวชิรบารมี  ตําบลสากเหล็ก  อําเภอสากเหล็ก  ตําบลเขาทราย  อําเภอทับคล้อ  
ตําบลโพธ์ิไทรงาม  และตําบลโพทะเล  อําเภอโพทะเล 

(๘) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 
ที่เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๓  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๕  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑๗  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๗  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๖๙  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) สนามกอลฟ์ 
(๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

สําหรับโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและ 
ยังประกอบกิจการอยู่  ให้ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  มีความสูงของ
อาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  เท่านั้น  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๑ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

ที่ดินประเภทชุมชน 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ๓
๒ (๑) โรงงานต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ๓
 (๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ๓
 (๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ ๓
 (๔) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย หรือการป่ันหรืออัดนุ่น ๓
 (๖) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓
 (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จาก

กะลามะพร้าว 
๓  

 (๘) โรงงานเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ๓
 (๙) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรอืแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ๓
๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ๓
 (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ๓
 (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ๓
 (๔) โรงงานดูดทราย ๓
๔ (๒) โรงงานถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง  
๓  

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

๓  

 (๔) โรงงานสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรอืการทํานํ้ามันหรือไขมันที่เป็น
อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ

๓  

 (๕) โรงงานบรรจุเน้ือสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์หรือมันสัตว์ใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

๓  

 (๖) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง  

ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น 
๓  

๕ (๑) โรงงานทํานมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเช้ือโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง เช่น การพาสเจอร์ไรส์
หรือสเตอริไลส ์

๓  

 (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓
 (๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ๓
 (๔) โรงงานทําครีมจากนํ้านม ๓
 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๓
 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเช้ือ ๓
๖ (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตว์นํ้าและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ๓
 (๒) โรงงานถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน

หรือเหือดแห้ง 
๓  



 ๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์นํ้า หนังหรือไขมันสัตว์นํ้า ๓
 (๔) โรงงานสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์นํ้าหรือการทํานํ้ามันหรือไขมันที่เป็น

อาหารจากสัตว์นํ้าให้บริสุทธ์ิ 
๓  

 (๕) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์นํ้า ๓
๗ (๑) โรงงานสกดันํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรอืไขมันจากสัตว์ ๓
 (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดนํ้ามันออกแล้ว ๓
 (๓) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน ๓
 (๔) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ ๓
 (๕) การทําเนยเทียม ครมีเทียม หรือนํ้ามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓
๘ (๑) โรงงานทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผัก พืช หรือผลไมแ้ละบรรจุในภาชนะที่ผนึก และ

อากาศเข้าไม่ได้ 
๓  

 (๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรอืผลไม ้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรอืทําใหเ้ยือกแข็งโดยฉบัพลัน
หรือเหือดแห้ง 

๓  

๙ (๒) โรงงานทําแป้ง ๓
 (๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓
 (๔) โรงงานผลติอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓
 (๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมลด็พืช ๓
 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๓

๑๐ (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก ๓
 (๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรอืช้ิน ๓

๑๑ (๑) โรงงานทํานํ้าเช่ือม ๓
 (๒) โรงงานทํานํ้าตาลทรายแดง ๓
 (๓) โรงงานทํานํ้าตาลทรายดิบหรือนํ้าตาลทรายขาว ๓
 (๔) โรงงานทํานํ้าตาลทรายดิบหรือนํ้าตาลทรายขาวให้บริสุทธ์ิ ๓
 (๕) โรงงานทํานํ้าตาลก้อนหรือนํ้าตาลผง ๓
 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ๓

๑๒ (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ๓
 (๒) โรงงานค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๓
 (๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ๓
 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรอืขนมจากช็อกโกเลต ๓
 (๕) โรงงานทําเก๊กฮวย ผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ๓
 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ๓
 (๗) โรงงานเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลอืกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้

ด้วยนํ้าตาล 
๓  

 (๘) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) 
ด้วยนํ้าตาลกาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต 

๓  



 ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ 
 (๙) โรงงานทําหมากฝร่ัง ๓ 
 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๓ 
 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๓ 

๑๓ (๑) โรงงานทําผงฟู ๓ 
 (๒) โรงงานทําเคร่ืองปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓ 
 (๓) โรงงานทําแป้งเช้ือ ๓ 
 (๔) โรงงานทํานํ้าส้มสายชู ๓ 
 (๕) โรงงานทํามัสตาร์ด ๓ 
 (๖) โรงงานทํานํ้ามันสลัด ๓ 
 (๗) โรงงานบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ๓ 
 (๘) โรงงานทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ๓ 

๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ๓ 
 (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย

สําหรับทําหรือ ผสมเป็นอาหารสัตว์ 
๓  

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓ 
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทลิแอลกอฮอล์ทีผ่ลิตจากกากซลัไฟต์ในการทาํ 

เย่ือกระดาษ 
๓  

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไมร่วมถึงโรงงานประกอบกิจการ
เก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙ 

๓  

๑๙ (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์ ๓ 
 (๒) โรงงานทําเบียร์ ๓ 

๒๐ (๒) โรงงานทําเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ๓ 
 (๓) โรงงานทํานํ้าอัดลม ๓ 
 (๔) โรงงานทํานํ้าแร่ ๓ 

๒๑ (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ๓ 
 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรอืบุหรี่อ่ืน ๓ 
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ๓ 
 (๔) โรงงานทํายานัตถุ์ ๓ 

๒๒ (๑) โรงงานหมกั คาร์บอไนซ ์สาง หวี รีด ป่ัน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เทก็เจอรไ์รซ์ ฟอก 
หรือย้อมสีเส้นใย  ซึ่งมใิช่ใยหนิ 

๓  

 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสาํหรับการทอ ซึ่งมใิช่ใยหิน ๓ 
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน ๓ 
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซึ่งมใิช่ใยหนิ ๓ 

๒๓ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ๓ 
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรอืกระสอบพลาสติก ๓ 
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ๓ 
 (๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ๓ 

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสาํเร็จ
ผ้า ผ้าลูกไม ้หรือเคร่ืองนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๓  



 ๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ 
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสือ่หรือพรมที่ทาํด้วย

ยางหรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามัน 
๓ 

๒๖ (๑) โรงงานผลติเชือก ๓ 
 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
๓ 

๒๗ (๑) โรงงานทําพรมนํ้ามันหรอืสิ่งปูพ้ืนซึ่งมีผิวหน้าแข็งซึ่งมิได้ทําจากไม้ก๊อก ยาง หรือ
พลาสติก ซึ่งมใิช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ 

๓ 

 (๒) โรงงานทําผ้านํ้ามันหรือหนังเทียมซึ่งมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ซึ่งมใิช่ทาํด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซึ่งมิใช่ยาง ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผา้ลูกไม้เทียม ซึง่มิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมใิช่ทําด้วย

วิธีถักหรือทอ 
๓ 

 (๗) โรงงานผลติเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุทีท่ําจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไมใ่ช้แล้ว ซึ่งมิใช่ทํา
ด้วยวิธีถักหรือทอ 

๓ 

 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
๒๘ (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอก

แขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
๓ 

 (๒) โรงงานทําหมวก ๓ 
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือ

เคลือบสีหนังสตัว์ 
๓ 

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓ 
๓๒ (๑) โรงงานผลติผลิตภัณฑ์หรอืช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์  ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้า

จากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
๓ 

 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์  ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจากใยแก้ว ๓ 
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป 

หรือพลาสติกอัดเข้ารูป 
๓ 

๓๔ (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓ 
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ๓ 
๓๖ (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ๓ 
๓๘ (๑) โรงงานทําเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓ 

 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย 
(Fibre) หรือ แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓ 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ๓ 
๔๐ (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมใิช่ภาชนะบรรจุจากเย่ือกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๓ 
๔๑ (๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ ๓ 
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ๓ 

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ๓ 
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓ 

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓ 
 (๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ยหรือสารป้องกัน  หรือกําจัดศัตรูพืช  

หรือสัตว์ป้องกัน 
๓  



 ๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 

หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ 
 (๒) โรงงานทํานํ้ามันชักเงา นํ้ามันผสมสี หรอืนํ้ายาล้างสี ๓ 
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓ 

๔๖ (๑) โรงงานผลติวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ๓ 
 (๒) โรงงานผลติวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา รักษา หรือ

ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
๓  

 (๓) โรงงานผลติวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สขุภาพ โครงสร้าง หรือการกระทํา
หน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ     
แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒)  ไมร่วมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา 
เครื่องสําอาง เคร่ืองมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบของเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การน้ัน 

๓  

๔๗ (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรบัโกนหนวด หรือ
ผลิตภัณฑ์ สําหรับชําระล้างหรือขัดถู 

๓  

 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจากนํ้ามนัพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ ๓ 
  (๓) โรงงานทําเคร่ืองสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๓ 
 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๓ 

๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเคร่ืองเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุ สําหรับตบแต่งอาคาร ๓ 
 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเช้ือโรคหรือยาดับกลิ่น ๓ 
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันนํ้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้เปียกนํ้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว

ทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป (Wetting Agents, Emulsifiers 
or Penetrans) ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ผนึกหรอืกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) 
ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวเช่ือมหรืออุด (Cements) ที่ทาํจากพืช สัตว์ หรือพลาสติกที่
ได้มาจากแหลง่ผลิตอ่ืนซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)     

๓  

 (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓ 
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓ 
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓ 
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมือ่เผาไหม้ ๓ 
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร ๓ 
 (๙) โรงงานทําหัวนํ้ามันระเหย (Essential oils) ๓ 
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า ๓ 
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อนํ้าหรือกันความร้อน ๓ 
 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ นํ้ามัน หรือนํ้า (Metal, Oil or Water 

Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วย
ตัวไวแสง (Prepared Photo –  Chemical Materials of Sensitized Film, Paper or Cloth) 

๓  

 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ๓ 
 



 ๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๔๙ โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ๓ 
๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือนํ้ามันดิน ๓ 

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือนํ้ามันดิน ๓ 
 (๓) โรงงานทําเช้ือเพลิงก้อนหรือเช้ือเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว ๓ 
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

กับวัสดุอ่ืนแต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
๓  

 (๕) โรงงานกลัน่ถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการผลิตก๊าซหรอืเหล็ก ๓ 
๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่

ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์ 
๓  

๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผ่นในขั้นต้นจากนํ้ายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ๓ 
 (๒) โรงงานห่ัน ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า    ๓ 
 (๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางนํ้า หรือการทํายางให้เป็น

รูปแบบอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
๓  

 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือ
ยางสังเคราะห์ 

๓  

๕๓ (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเคร่ืองประดับ และรวมถึงช้ินส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๓  

 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๓ 
 (๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ๓ 
 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ๓ 
 (๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ช้ิน ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ ๓ 
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๓ 
 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า ๓ 
 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ช้ันเป็นแผน่ ๓ 
 (๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓ 

๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓ 
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา 

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว
๓  

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ือง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบ้ือง
ประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ
จากดินเหนียว 

๓  

๕๘ (๑) โรงงานทําคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูน
ปลาสเตอร์ 

๓  

 (๒) โรงงานทําใยแร ่ ๓ 
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ถ่านหิน ๓ 
 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives) ๓ 
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) ๓ 
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ ๓ 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม  หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า
ในขั้นต้น (Ironand Steel Basic Industries)

๓  



 ๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รดี ดึง หรือผลิตโลหะ

ในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็ก หรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic Industries)
๓  

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ ดังกล่าว

๓  

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารท่ี
ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน
หรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว 

๓  

๖๓ (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูนํ้า ถังนํ้า หรือปล่องไฟ ๓ 
 (๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๓ 
 (๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อนํ้า ๓ 
 (๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ ๓ 

๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๓ 
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีป๊ัมหรือกระแทก ๓ 
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓ 
 (๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย ๓ 
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซึ่งมิใช่

ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน 
๓  

 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลยีว วงแหวน หมุดยํ้า หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่
ทําในโรงรีดหรือ ดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)

๓  

 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเคร่ืองอุ่นห้องอย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ๓ 
 (๘) โรงงานทําเคร่ืองสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อ

ท่อหรือเคร่ืองประกอบวาล์วหรือท่อ 
๓  

 (๙) โรงงานทําเคร่ืองใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ๓ 
 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling 

Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
๓  

 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๓ 
 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ ๓ 
 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทั่วไป ๓ 
 (๑๔) โรงงานทําช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๓ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว

๓  

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรอืการ
เลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๓  

๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเคร่ืองเรือนหรือ 
ทําไม้วีเนียร์ 

๓  

 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด 
(Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส 
(Shaping Machines) 

๓  

 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเล่ือยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเคร่ืองขัด ๓ 
 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองทบุโลหะ (Drop Forges or Forging Machines) ๓ 



 ๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเคร่ืองดึงรีดโลหะ ๓ 
 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเช่ือมโดย

ไม่ใช้ไฟฟ้า 
๓ 

 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเคร่ืองจับ (Jigs) สําหรับใช้กับ
เครื่องมือกล 

๓ 

 (๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๓ 
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี 

อาหาร การป่ันทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทํา
เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นนํ้ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเคร่ืองจักรดังกล่าว 

๓ 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรบั
ระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกสส์ําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 
Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or 
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่
เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการ
ถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ 
เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบ
ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล 
เครื่องยก ป้ันจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทกุ รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๓ 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ 
๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ
หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่าย
ไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๓ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง
กระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครือ่งส่งวิทยุ เครื่องส่ง
โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวก่ึงนําหรือ
ตัวก่ึงนําชนิดไวที่เก่ียวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - 
Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่อง
หรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือช้ินส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓ 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓ 

 



 ๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๗๔ (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๓ 

 (๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๓ 
 (๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดต้ังหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets or 

Receptacles)  สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ
สายไฟฟ้า หลอด หรือเคร่ืองประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า

๓  

 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบ้ืองเคลือบหรือแก้ว ๓ 
 (๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดนํ้าหรือชนิดแห้ง 

และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
๓  

๗๕ (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ๓ 
 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ๓ 
 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ๓ 

๗๖ (๑) โรงงานสรา้ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า ๓ 
 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาํหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ

กระเช้าไฟฟ้า 
๓  

๗๗ (๑) โรงงานสรา้ง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ๓ 
 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาํหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง ๓ 

๗๘ (๑) โรงงานสรา้ง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 
หรือจักรยานสองล้อ 

๓  

 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาํหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ 

๓  

๗๙ (๑) โรงงานสรา้ง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือเรือโฮ
เวอร์คราฟท์ 

๓  

 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาํหรับอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ ๓ 
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่ง

มิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ดังกล่าว
๓  

๘๑ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๓  

 (๒)  โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เคร่ืองเบตาตรอน 
หรือเคร่ืองเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)

๓  

 (๓) โรงงานทําเคร่ืองมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ๓ 
๘๒ โรงงานผลิตเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เคร่ืองมือหรือ

เครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเคร่ืองอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ
๓  

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือช้ินส่วนของนาฬิกาหรือเคร่ืองวัดเวลา ๓ 
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรี

ดังกล่าว 
๓  

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่น
บิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้
ดังกล่าว 

๓  

 



 ๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๘๗ (๑) โรงงานทําเคร่ืองเล่น  ทีม่ิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๓ 

 (๒) โรงงานทําเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๓ 
 (๓) โรงงานทําเคร่ืองเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับสําหรับการแสดง ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๓ 
 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะ

ตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
๓ 

 (๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือ
ยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน

๓ 

 (๖) โรงงานทําแหคลมุผม ช้องผม หรือผมปลอม ๓ 
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทีม่ิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๓ 

๘๘ (๑) โรงงานผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า หรือ
ส่วนหน่ึงส่วนใด   บนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขา้อยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกําลังการผลิต
ติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์

๓ 

 (๒) โรงงาน ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ๓ 
 (๓) โรงงาน ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า   

จากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บนํ้าขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า จากพลังงานนํ้าแบบสูบกลับ การผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าท้ายเขื่อน  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า
จากคลองส่งนํ้า 

๓ 

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน
ส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

๓ 

๙๑ (๑) โรงงานบรรจุสินค้าทั่วไป ๓ 
 (๒) โรงงาน บรรจุก๊าซ แต่ไมร่วมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
๓ 

๙๒ โรงงานห้องเย็น ๑,  ๒ และ  ๓
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ๓ 
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ๓ 
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

๓ 

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี ๓ 
 (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือนํ้ามันเคลือบเงาอ่ืน ๓ 
 (๔) โรงงานขัด ๓ 
 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓ 
 (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ๓ 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้น
จําพวกที่  ๓  

เฉพาะ
โรงงานบําบัด
นํ้าเสียรวม
ของชุมชน

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอนํ้า (Steam Generating) ๓ 



 ๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์ ๓ 

 (๒) โรงงานสูบหรือการนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ๓ 
 (๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ ๓ 
 (๔)โรงงานทําเกลือให้บริสทุธ์ิ ๓ 

๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอนํ้า (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๓ 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีม่ี
ลักษณะและคณุสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๓ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไมใ่ช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

๓ 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสยีง หรือภาพในรูปของ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงทีม่ีกําลังสูง เช่น แสง
เลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทกึภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง  ทั้งน้ี 
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แลว้ หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีกหรือ
ยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

๓ 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดนํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สารตัวทําละลายในการสกัด ๓ 
 (๔) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ ที่ใช้สารตัวทําละลายในการสกัด ๓ 

๒๙ โรงงานหมกั ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งแต่งสําเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรอื
เคลือบสีหนังสตัว์ 

๓  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓ 
๓๘ (๑) โรงงานทําเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓ 

 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย 
(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓ 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ๓ 
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ๓ 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 
หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

๓ 

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวก
ที่  ๓   

เฉพาะสีนํ้า
 (๒) โรงงานทํานํ้ามันซักเงา นํ้ามันผสมสี หรอืนํ้ายาล้างสี ๓ 
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓ 

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

๔๙ โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ๓ 
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับ

วัสดุอ่ืน  แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน  
๓ ยกเว้น 

จําพวกท่ี  ๓  
เฉพาะแอสฟัลต์์ 
ติกคอนกรีต



 ๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม  หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า
ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๓  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รดี ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็ก หรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic Industries)

๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิง่อ่ืนใดที่มีอํานาจ
ในการประหาร ทําลาย หรือทาํให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิง่ประกอบของสิ่งดังกล่าว

๓  

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  ๓ ยกเว้น 
จําพวกที่  ๓  
เฉพาะโรงงาน
บําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน 
และโรงงานเผา
ของเสียรวมของ

ชุมชน
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓
๒ (๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ๓ 
๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ๓ 
 (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ๓ 
 (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานดูดทราย ๓ 
 (๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ๒ 
๔ (๑) โรงงานฆ่าสัตว์ ๓ 
 (๒) โรงงานถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดองตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดย

ฉับพลันหรือเหือดแห้ง  
๒ และ ๓  

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

๒ และ ๓  

 (๔) โรงงานสกัดนํ้ามันหรอืไขมนัที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทํานํ้ามนัหรือไขมันที่เป็นอาหาร
จากสัตว์ให้บรสิทุธ์ิ 

๒ และ ๓  

 (๕) โรงงานบรรจุเน้ือสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเน้ือสัตว์หรือมันสัตว์ใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

๒ และ ๓  



 ๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๖) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่

เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น 

๒ และ ๓  

๕ (๑) โรงงานทํานมสดให้ไร้เช้ือหรือฆ่าเช้ือโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง เช่น การพาสเจอร์ไรส์

หรือสเตอริไลส ์

๒ และ ๓  

 (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓ 

 (๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย ๓ 

 (๔) โรงงานทําครีมจากนํ้านม ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเช้ือ ๒ และ ๓

๖ (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์นํ้า หนังหรือไขมันสัตว์นํ้า ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์นํ้าหรือการทํานํ้ามันหรือไขมันที่เป็น

อาหารจากสัตว์นํ้าให้บริสุทธ์ิ 

๒ และ ๓  

๗ (๑) โรงงานสกดันํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรอืไขมันจากสัตว์ ๓ 

 (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดนํ้ามันออกแล้ว ๓ 

 (๓) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน ๓ 

 (๔) โรงงานทํานํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ ๓ 

 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครมีเทียม หรือนํ้ามันผสมสําหรบัปรุงอาหาร ๓ 

๑๐ (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรอืช้ิน ๒ และ ๓

๑๑ (๑) โรงงานทํานํ้าเช่ือม ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทํานํ้าตาลทรายแดง ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทํานํ้าตาลทรายดิบหรือนํ้าตาลทรายขาว ๓ 

 (๔) โรงงานทํานํ้าตาลทรายดิบหรือนํ้าตาลทรายขาวให้บริสุทธ์ิ ๓ 
 



 ๑๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
 (๕) โรงงานทํานํ้าตาลก้อนหรือนํ้าตาลผง ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ๓ 

๑๒ (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานค่ัว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรอืขนมจากช็อกโกเลต ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานทําหมากฝร่ัง ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๒ และ ๓
 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๒ และ ๓

๑๓ (๑) โรงงานทําผงฟู ๓ 
 (๒) โรงงานทําเคร่ืองปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓ 
 (๓) โรงงานทําแป้งเช้ือ ๓ 
 (๔) โรงงานทํานํ้าส้มสายชู ๓ 
 (๕) โรงงานทํามัสตาร์ด ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํานํ้ามันสลัด ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ๒ และ ๓

๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย

สําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 
๓ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓ 
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทลิแอลกอฮอล์ทีผ่ลิตจากกากซลัไฟต์ในการทาํเย่ือ

กระดาษ 
๓ 

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไมร่วมถึงโรงงานประกอบกิจการ
เก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙ 

๓ 

๑๙ (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์ ๓ 
 (๒) โรงงานทําเบียร์ ๓ 

๒๐ (๒) โรงงานทําเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํานํ้าอัดลม ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํานํ้าแร่ ๒ และ ๓

 



 ๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๒๑ (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรอืบุหรี่อ่ืน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายานัตถุ์ ๒ และ ๓

๒๒ (๑) โรงงานหมกั คาร์บอไนซ ์สาง หวี รีด ป่ัน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เทก็เจอรไ์รซ์ ฟอก 
หรือย้อมสีเส้นใย ซึ่งมใิช่ใยหิน 

๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสาํหรับการทอ ซึ่งมใิช่ใยหิน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน ๓ 
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซึ่งมิใช่ใยหนิ ๓ 

๒๓ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรอืกระสอบพลาสติก ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ๒ และ ๓

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า 
ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

๒ และ ๓

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสือ่หรือพรมที่ทาํด้วย
ยางหรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามัน 

๒ และ ๓

๒๖ (๑) โรงงานผลติเชือก ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานผลติ ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงช้ินส่วนหรือ

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
๒ และ ๓

๒๗ (๑) โรงงานทําพรมนํ้ามันหรือสิ่งปูพ้ืนซึ่งมผีิวหน้าแข็งซึ่งมไิด้ทําจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก  
ซึ่งมิใช่ด้วยวิธีถักหรือทอ

๓ 

 (๒) โรงงานทําผ้านํ้ามันหรือหนังเทียมซึ่งมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ซึ่งมใิช่ด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซึ่งมิใช่ยาง ซึ่งมิใช่ด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซึ่งมิใช่ด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผา้ลูกไม้เทียม ซึง่มิใช่ด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมใิช่ด้วยวิธี

ถักหรือทอ 
๓ 

 (๗) โรงงานผลติเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุทีท่ําจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไมใ่ช้แล้ว ซึ่งมิใช่ด้วย
วิธีถักหรือทอ 

๓ 

 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซึ่งมิใช่ด้วยวิธีถักหรือทอ ๓ 
๒๘ (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอก

แขน ถุงมือ  ถงุเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน
๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําหมวก ๒ และ ๓
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรอื

เคลือบสีหนังสตัว์ 
๓ 

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓ 
๓๑ โรงงานทําพรมหรือเคร่ืองใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓ 
๓๒ (๑) โรงงานผลติผลิตภัณฑ์หรอืช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมใิช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก

หนังสัตว์ ขนสตัว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
๒ และ ๓

 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจากใยแก้ว ๓ 
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป 

หรือพลาสติกอัดเข้ารูป 
๒ และ ๓



 ๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๓๔ (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓ 
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา ๒ และ ๓
๓๖ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ และรวมถึงช้ินส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
๓  

 (๒) โรงงานทํารองเท้า ช้ินส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ ๓ 
 (๓) โรงงานแกะสลักไม ้ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ๓ 
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก ๒ และ ๓

๓๗ โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืนซึ่ง
มิใช่เครื่องเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๓  

๓๘ (๑) โรงงานทําเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓ 
 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย 

(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๓  

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ๒ และ ๓
๔๐ (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือ

กระดาษแข็งหลาย ช้ันเข้าด้วยกัน 
๓  

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมใิช่ภาชนะบรรจุจากเย่ือกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๒ และ ๓
๔๑ (๑) โรงงานพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ ๒ และ ๓
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย ๓ 

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย  
ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

๓  

๔๓ (๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช 
หรือสัตว์ป้องกัน 

๓  

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 
หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ 
 (๒) โรงงานทํานํ้ามันชักเงา นํ้ามันผสมสี หรอืนํ้ายาล้างสี ๓ 
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓ 

๔๖ (๑) โรงงานผลติวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ๓ 
 (๒) โรงงานผลติวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา รักษา หรือ

ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
๓  

 (๓) โรงงานผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้าง หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ 
ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
     แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา 
เครื่องสําอาง เคร่ืองมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบของเคร่ืองมือที่ใช้ในการน้ัน 

๓  



 ๑๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๔๗ (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรบัโกนหนวด  

     หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
๓  

 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธ์ิจากนํ้ามนัพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ ๓ 
  (๓) โรงงานทําเคร่ืองสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๒ และ ๓

๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเคร่ืองเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ๓ 
 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเช้ือโรคหรือยาดับกลิ่น ๓ 
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันนํ้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้เปียกนํ้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว 

     ทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ซมึเข้าไป (Wetting Agents, Emulsifiers  
      or Penetrans) ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลติภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม  
      (Sizes) ผลิตภัณฑ์สําหรบัใช้เป็นตัวเช่ือมหรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว์  
      หรือพลาสติกที่ได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental  
      Cements)      

๓  

 (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓ 
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓ 
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓ 
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมือ่เผาไหม้ ๓ 
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร ๓ 
 (๙) โรงงานทําหัวนํ้ามันระเหย (Essential oils) ๓ 
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า ๓ 
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อนํ้าหรือกันความร้อน ๓ 
 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ นํ้ามัน หรือนํ้า (Metal, Oil or Water  

       Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทา 
        ด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo – Chemical Materials of Sensitized Film,  
        Paper or Cloth)

๓  

 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ๓ 
๔๙ โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ๓ 
๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือนํ้ามันดิน ๓ 

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือนํ้ามันดิน ๓ 
 (๓) โรงงานทําเช้ือเพลิงก้อนหรือเช้ือเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว ๓ 
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

กับวัสดุอ่ืนแต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
๓  

 (๕) โรงงานกลัน่ถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการผลิตก๊าซหรอืเหล็ก ๓ 
๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผ่นในขั้นต้นจากนํ้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า   ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางนํ้า หรือการทํายางให้เป็น 

     รูปแบบอ่ืนใดที่คล้ายคลงึกันจากยางธรรมชาติ
๓  

 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยาง  
     สังเคราะห์ 

๒ และ ๓  



 ๑๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๕๓ (๑) โรงงานทําเคร่ืองมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเคร่ืองประดับ และรวมถึงช้ินส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ช้ิน ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ ๓ 
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ช้ันเป็นแผน่ ๒ และ ๓
 (๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓ 

๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓ 
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา และ

รวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว 
๒ และ ๓

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ือง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบ้ือง
ประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ
จากดินเหนียว 

๒ และ ๓

๕๘ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์ 

๒ และ ๓

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

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม  หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า
ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๓ 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รดี ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic Industries)

๓ 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว

๒ และ ๓

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารที่
ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองเรือน
หรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว 

๒ และ ๓

๖๓ (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูนํ้า ถังนํ้า หรือปล่องไฟ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อนํ้า ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเคร่ืองปรับอากาศ ๒ และ ๓

๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีป๊ัมหรือกระแทก ๓ 
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓ 

 



 ๑๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
 (๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวด ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซึ่งมิใช่ 

     ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน 
๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลยีว วงแหวน หมุดยํ้า หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม ่
     ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)

๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเคร่ืองอุ่นห้องอย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช้ ไฟฟ้า ๒ และ ๓
 (๘) โรงงานทําเคร่ืองสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อ 

     ท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 
๒ และ ๓

 (๙) โรงงานทําเคร่ืองใช้เล็ก ๆ จากโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning  

       or Lacquering) ชุบ หรือขัด 
๒ และ ๓

 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ ๒ และ ๓
 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทั่วไป ๒ และ ๓
 (๑๔) โรงงานทําช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๒ และ ๓

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว

๒ และ ๓

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร สําหรับใช้ในการกสิกรรมหรอืการ
เลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองจักรดังกล่าว

๒ และ ๓

๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด  

     (Milling  Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเคร่ืองไส  
     (Shaping Machines) 

๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเล่ือยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเคร่ืองขัด ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองทุบโลหะ (Drop Forges or Forging 

     Machines) 
๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอ่มแซมเคร่ืองรดีโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเคร่ืองดึงรีดโลหะ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเช่ือมโดย 

     ไมใ่ช้ไฟฟ้า 
๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเคร่ืองจับ (Jigs) สําหรับใช้กับ 
     เครื่องมือกล 

๒ และ ๓

 (๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๒ และ ๓
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี 

อาหาร การป่ันทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทํา
เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นนํ้ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเคร่ืองจักรดังกล่าว 

๒ และ ๓

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก 
หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or 
Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or 
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่
เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการ
ถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒ และ ๓



 ๒๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ 

เครื่องเป่าลม เครื่องปรับ หรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเคร่ืองประกอบ
ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรอืรีดผ้า เคร่ืองเย็บ เครื่องส่ง
กําลังกล เครื่องยก ป้ันจั่น ลฟิต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ใน
การอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๒ และ ๓

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ 
๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับ
หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า 
เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

๒ และ ๓

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง
กระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผน่เสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเคร่ืองบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครือ่งส่งวิทยุ เครื่องส่ง
โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวก่ึงนําหรือ
ตัวก่ึงนําชนิดไวที่เก่ียวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - 
Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่อง
หรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และ
รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือช้ินส่วนสําหรับใช้กับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒ และ ๓

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๒ และ ๓

๗๔ (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดต้ังหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets or  

     Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ 
     สายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า

๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบ้ืองเคลือบหรือแก้ว ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดนํ้าหรือชนิดแห้ง  

     และรวมถงึช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓ 

๗๕ (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ๓ 

๗๖ (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมรถทีใ่ช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาํหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ

กระเช้าไฟฟ้า 
๒ และ ๓

๗๘ (๑) โรงงานสรา้ง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 
หรือจักรยานสองล้อ 

๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ๒ และ ๓
 



 ๒๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๗๙ (๑) โรงงานสรา้ง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือเรือ

โฮเวอร์คราฟท์ 
๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาํหรับอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ ๒ และ ๓
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่ง

มิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ดังกล่าว
๒ และ ๓

๘๑ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครือ่งเบตาตรอน 
หรือเคร่ืองเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators)

๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําเคร่ืองมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ๒ และ ๓
๘๒ โรงงานผลิตเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือ

หรือเคร่ืองใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเคร่ืองอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ 
๒ และ ๓

๘๓ โรงงานผลิตหรอืประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรอืช้ินส่วนของนาฬิกาหรือเคร่ืองวัดเวลา ๒ และ ๓
๘๔ (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไขมุ่ก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําเคร่ืองใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานตัด เจียระไน หรอืขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒ 
 (๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอ่ืน ๓ 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีดังกล่าว ๒ และ ๓
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด 

โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว
๒ และ ๓

๘๗ (๑) โรงงานทําเคร่ืองเล่น ที่มไิด้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเคร่ืองประดับสําหรับการแสดง ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะ

ตะเกียงหรือไฟฟ้า  กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือ
ยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน

๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทําแหคลมุผม ช้องผม หรือผมปลอม ๒ และ ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทีม่ิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๒ และ ๓

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า 
หรือส่วนหน่ึงส่วนใด บนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกําลังการ
ผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแ์สงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์

๓ 

 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี  ๓  
เฉพาะโรงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานชีภาพและ

โรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจาก

พลังงาน 
ชีวิภาพ

 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า
จากเขือ่นหรือจากอ่างเก็บนํ้าขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้า     
จากพลังงานนํ้าแบบสูบกลับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าท้ายเข่ือน การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากคลองส่งนํ้า 

๓ 



 ๒๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ
๙๑ (๑) โรงงานบรรจุสินค้าทั่วไป ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิง ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  

๒ และ ๓

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ๒ และ ๓
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ๒ และ ๓
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดที่มอํีานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพใน
ทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

๓ 

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี ๓ 
 (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือนํ้ามันเคลือบเงาอ่ืน ๓ 
 (๔) โรงงานขัด ๓ 
 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓ 
 (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ๓ 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้น 
จําพวกท่ี  ๓  
เฉพาะโรงงาน

บําบัดน้าํเสียรวม
ของชุมชนและ 
โรงเผาของเสีย
รวมของชุมชน

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอนํ้า (Steam Generating) ๓ 
๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์ ๓ 

 (๒) โรงงานสูบหรือการนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ๓ 
 (๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําเกลือให้บริสทุธ์ิ ๓ 

๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอนํ้า (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๓ 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีม่ี
ลักษณะและคณุสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๓ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไมใ่ช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

๓ 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสยีง หรือภาพในรูปของ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงทีม่ีกําลังสูง เช่น แสง
เลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทกึภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง  ทั้งน้ี 
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แลว้ หรือมีการบันทกึซ้ําได้อีก
หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมลู 

๓ 

 

หมายเหตุ ลําดับที่   หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  จําพวก   หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดพิจิตร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง  ตามที่ไดกําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลกําแพงดิน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  
หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกําแพงดิน  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลกําแพงดิน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลกําแพงดิน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสามงาม  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสามงาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสามงาม  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสามงาม  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาฬอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาฬอ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาฬอ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาฬอ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสากเหล็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลสากเหล็ก  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสากเหล็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสากเหล็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๕ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวังทรายพูน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๒ 



 

๒ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวังทรายพูน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  
กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวังทรายพูน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวังกรด  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวังกรด  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวังกรด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวังกรด  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑ 
 ๑.๘ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหัวดง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหัวดง  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหัวดง  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหัวดง  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๐ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 ๑.๑๑ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง

รวมชุมชนทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเขาทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเขาทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลเขาทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลเขาทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๓ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางไผ  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

ชุมชนบางไผ  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 ๑.๑๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร  ระหวางหลักเขตที่   ๓   

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕   

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 



 

๓ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘   
กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๖ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลวังตะกู  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวังตะกู  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลวังตะกู  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลวังตะกู  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 
 ๑.๑๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาเสา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาเสา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 
      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาเสา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาเสา  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 
๒. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ

คลังสินคา  คือ  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง  (พิจิตร) 
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ดานเหนือ จดแนว เขต ผัง เมื องรวมด าน เหนือ   ซึ่ ง เปน เสนแบ ง เขต   

การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก 
      ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลกําแพงดิน  ระหวาง

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๕  และเขตเทศบาลตําบลสามงาม  ระหวาง
หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดกําแพงเพชร 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 
 ๓.๒ ดานเหนือ จดแนว เขต ผัง เมื องรวมด าน เหนือ   ซึ่ ง เปน เสนแบ ง เขต   

การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําวังทองฝงซาย  แนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก   
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดเพชรบูรณ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากเหนือ  และเขต
เทศบาลตําบลเขาทราย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๔ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก  เขตเทศบาล
ตําบลวังทรายพูน  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕  และ 
เขตเทศบาลตําบลสากเหล็ก  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที ่ ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดแนว เขต ผัง เมื องรวมด าน เหนือ   ซึ่ ง เปน เสนแบ ง เขต   
การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก  และ 
เขตเทศบาลตําบลสากเหล็ก  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๕   

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนือ  และแนวเขต 
ผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

      ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลทาฬอ  
ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๓.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต  และเขตเทศบาล
ตําบลสามงาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  
จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่ง เปนเสนแบงเขต   

การปกครองระหวางจังหวดัพิจิตรกับจังหวัดนครสวรรค  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิจิตร
กับจังหวัดกําแพงเพชร 

 ๓.๖ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมืองรวมเมืองพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต   

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสากเหล็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  
กับหลักเขตท่ี  ๔  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาลตําบลวังทรายพูน  ระหวาง
หลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๓  และเขตเทศบาลตําบลเขาทราย  ระหวาง
หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔   

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๓  ฟากเหนือ  แนวเขตผังเมือง
รวมชุมชนทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และแนวเขตผังเมืองรวมเมอืงตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมือง
รวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

      ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  เขตเทศบาลตําบลหัวดง  ระหวาง
หลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๖  เขตเทศบาลตําบลวังกรด  



 

๕ 

ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑  และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๓.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชน 
โพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

      ดานตะวันออก จดแมน้ํายม  ฝ งตะวันตก  และเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  
ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๗  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๗  ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ดานเหนือ จดแนว เขต ผัง เมื องรวม เมื องตะพานหิน   จั งหวั ด พิ จิต ร   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๑๓  ฟากใต  แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนทับคลอ  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และเขตเทศบาลตําบลเขาทราย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  
หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 
การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดเพชรบูรณ 

      ดานใต จ ด ท า ง ห ล ว ง แ ผ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข   ๑ ๐ ๖ ๙   ฟ า ก เ ห นื อ   
เขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑   
กับหลักเขตที่  ๘  เขตเทศบาลตําบลวังตะกู  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑   
กับหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผัง เมืองรวม เมืองบางมูลนาก  จังหวัด พิ จิตร   
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แมน้ํานาน   
ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางไผ  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
ชุมชนบางไผ  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 
 ๓.๙ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๓  ฟากใต  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๖๗  ฟากใต  
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  และแมน้ํายม  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดนครสวรรค 
      ดานตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดนครสวรรค 
      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๕.๔   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 



 

๖ 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๙  ฟากใต  เขตเทศบาล
ตําบลวังตะกู  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  และเขตเทศบาล
ตําบลสํานักขุนเณร  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  
กับหลักเขตท่ี  ๔   

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดนครสวรรค 
      ดานตะวันตก จดแมน้ํานาน  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  

จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๙  ฟากใต  และแนวเขต 

ผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดเพชรบูรณ   
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดเพชรบูรณ 
      ดานใต จดแนวเขตแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดนครสวรรค 
      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑  ฟากตะวันออก   
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๔  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง

สีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก  และแมน้ํานาน  ฝงใต 
      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาฬอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๔  และแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก 
      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสามงาม  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตที่  ๑  แมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลกําแพงดิน  ระหวางหลักเขตที่  ๖   
หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒ 

 ๔.๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๑๕  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ 

ผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก   
      ดานใต จดแนว เขต ผัง เมื องรวม เมื องตะพานหิน   จั งหวั ด พิ จิต ร   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร   
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แมน้ํายม   
ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลสามงาม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๓   



 

๗ 

 ๔.๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๗๐  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดแนว เขต ผัง เมื องรวม เมื องตะพานหิน   จั งหวั ด พิ จิต ร   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แมน้ํานานฝงตะวันตก  
แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางไผ  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางไผ  
จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๓๗๔  ฟากตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวม
เมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๓  ฟากเหนือ 
      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๑  แมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ๔.๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๐๖๗  ฟากใต 
      ดานตะวันออก จดแนวเขตผัง เมืองรวม เมืองบางมูลนาก  จังหวัด พิ จิตร   

ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๑๓๗๔  ฟากตะวันตกและแมน้ํานาน  ฝงตะวันตก 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขต  การปกครอง
ระหวางจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดนครสวรรค 

      ดานตะวันตก จดแมน้ํายม  ฝงตะวันออก  และเขตเทศบาลตําบลโพทะเล  
ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๒   

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  
ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาลุมน้ําวังทองฝงซาย 
 ๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาเจ็ดลูก  ปาเขาตะพานนาค  และปาเขาชะอม 
 ๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาทรายและปาเขาพระ 
 ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองดง 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดพิจิตร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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